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Concept verslag van de  
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING NOORD NTTB,  
 
gehouden op woensdag 3 oktober 2018 te Leek, 
 
in combinatie met een presentatie over sportparticipatie van Marthijn van der Wal. 
 

 
ALV NTTB Afdeling Noord. 
 
Aanwezig: vertegenwoordigers van de volgende negenentwintig verenigingen: 
Actief Eelde, Aktief Winsum, Argus, Assen, Bergum, Buitenpost, Dedemsvaart, Delta 
Impuls, DETO, Dokkum, DOTO, DTTC ’78, Effect ’78, GTTC Groningen, Idéfix, Meppel, 
Midstars, ODI, Oldambt, Olympia’54, Ready, Ritola, Rotak, SVK, TALO, The Batswingers, 
TIOS ’66, Tornado’65 enVries.  
 
Van het bestuur: J. Bouwer (voorzitter), P. Roordink (jeugdzaken) en T. Beenes 
(seniorenzaken).  
 
Verder: M. Dul (afdelingsondersteuner), A. Beugelink (ledenadministrateur en lid van de 
competitiecommissie), A. Brink (lid van de Bondsraad), C. Hussels, (plaatsvervangend lid 
van de Bondraad en algemeen competitieleider) C. Harms (lid van de competitiecommissie). 
 
Erelid: J. Lode. 
Leden van Verdienste: V.P. Baten, P. Hanning, P.H. Langen en M. De Vries  
 
Berichten van verhindering ontvangen van de verenigingen  
Nordic, Vinkhuizen, FTTC, Tjuchem, Drachten.  
 

1. Opening. 
 
De vergadering wordt om 21:30 uur geopend door de voorzitter en heet alle aanwezigen 
welkom. 
De voorzitter geeft aan dat er een positief geluid was tijdens het overleg met het 
hoofdbestuur voorafgaande aan deze vergadering.  
Omdat er een meerderheid van de lid verenigingen zijn vertegenwoordigd, is er genoeg 
draagvlak om tot stemming te kunnen komen tijdens deze vergadering. 

 
 

2. Vaststellen agenda. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken die tijdens deze vergadering besproken moeten worden.  

 
 

3. Concept verslag ALV 24 mei 2018. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Benoeming bestuurslid afdelingsbestuur (secretaris). 

 
Het afdelingsbestuur draagt de heer R. Thoen, lid van de TTV O.D.I., voor als secretaris.  
Per acclamatie met geklap wordt de heer Thoen met algemene stemmen benoemd. 
 
De voorzitter meldt dat de heer Folmer zijn functie als penningmeester heeft neergelegd. 
Tevens kondigt de voorzitter aan zijn functie te moeten neerleggen. Er wordt reeds 
gelobbyd voor een opvolger. De voorzitter wil, met toestemming van de lid verenigingen, 
de functie van penningmeester op zich nemen. 
Dringend verzoek voor gegadigden voor de functie van voorzitter van de afdeling Noord 
om zich te melden. 
Tevens wordt er nog steeds gezocht naar een bondsraadlid. 
 
 
5. Jeugdzaken 

 
Het bestuurslid jeugdzaken informeert over de plannen rondom jeugdtraining en RTC 
(regionaal training centrum). Er staat een informatieavond in de planning om toestroom 
voor de RTC te genereren. 
 
De afdelingsondersteuner meldt dat er tijdens het verenigingscongres (en NK-A) een 
jeugdklassentoernooi georganiseerd gaat worden. Vragen omtrent Table Stars promotie 
kunnen altijd aan de afdelingsondersteuner, de heer M. Dul worden gericht. 
 
De discussie verschuift zich tijdelijk richting competitiezaken. De algemeen 
competitieleider, de heer C. Hussels, meldt nog maar eens dat het niet verboden is om in 
de trio competitie met 2 spelers op te komen. Melden bij de regionale competitieleider is 
ook niet verplicht, wel netjes. Maar vul het wel goed in, dus pleeg geen fraude door een 
fictief derde persoon in te vullen. 
De heer H. Kruizenga vond dat de competitie erg vroeg begon, men had maar net de zaal 
na de zomerstop.  
Verder de vraag of er iets te doen is aan de invalbeperkingen. Als het goed is, maakt de 
vernieuwde regelgeving dat er minder beperkingen zijn. 
Tevens een opmerking dat de vulling van de zaal op een competitie avond te wensen over 
liet. Het advies om dit met de regionale competitieleider op te nemen. 
 
 
6.  Stand van zaken concept activiteitenplan 2019 

 
De voorzitter vermeld dat er helaas minder geld beschikbaar is gesteld om de activiteiten 
uit te blijven voeren. De heer A. Brink complimenteert het bestuur voor het opzetten van 
het activiteitenplan 
 
 
7. Bestuur/ Bondsraadlid 

 
De heer A. Brink bespreekt de functie als bondsraadlid, waaronder het discussiëren over 
de plannen met het hoofdbestuur. Er wordt opgemerkt dat er zowel bij het hoofdbestuur 
als binnen de bondsraad veranderingen plaatsvinden die ten goede komen van de sport. 
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8. Seniorenzaken – competitieopzet 

 
Naar aanleiding van het verzoek om de competitieavond(-middag) te verkorten, wordt het 
voorstel gedaan om in elke provincie ten minste 1 poule te selecteren die volgens het 3-
games systeem gaat spelen, wat inhoudt, een trio-competitie met zoals gewend 10 
wedstrijden, maar in plaats van best-of-5 games, wordt er per set altijd 3 games gespeeld. 
En elk gespeelde game telt mee in de eindstand. Dit systeem wordt redelijk goed 
ontvangen. 
Er wordt een tweede systeem geopperd door GTTC, het eredivisie systeem, met behoud 
van de dubbel. Dit wordt meegenomen in competitieopzet voor het voorjaar 2019. 
Het voorstel eerder gedaan door TALO heeft niet genoeg steun gekregen om te gaan 
proberen. 
Bij de opgave van de teams voor de voorjaarscompetitie zal gevraagd worden of de teams 
voor het 3-games systeem, of het eredivisie willen deelnemen.  
 

 
9. Vaststellen datum ALV voorjaar 2019 

 
Men komt nog niet tot een datum, maar richten op mei 2019, na afloop van de competitie, 
zodat de evaluatie van de pilot systemen kunnen worden meegenomen. 
 
 
10. Rondvraag 
 

Mevrouw A. Sieljes (Dedemsvaart) bedankt het Table Stars team voor hun inzet. Tevens 
meldt zij dat de geplande brainstormsessie door gebrek aan animo in het water is gevallen. 
Voorgesteld om het de secretaris van de afdeling naar een nieuwe datum te zoeken en een 
tweede poging te doen. 
 
Mevrouw T. Boer (Olympia ’54) vindt het jammer dat er geen aandacht is geweest naar 
aanleiding van het overlijden van erelid Ab Reits. Het afdelingsbestuur betreurd dat dit 
niet is gebeurd. 
 
Mevrouw M de Vries (Midstars) reageert over een AVG bericht. De heer A. Sialino 
(directeur bondsbureau) meldt dat er druk gewerkt wordt met juristen aan de 
verwerkingsovereenkomst voor externe partijen. De instemmingsverklaring ten behoeve 
van leden is gepubliceerd op de NTTB site. 
 
Een vertegenwoordiger van GTTC meldt mee de gaan doen met de pilots nieuwe 
competitieopzet. 
 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid een aandacht en wenst iedereen wel 
thuis. De vergadering sluit om 22:50 uur. 
 


