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De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de NTTB afdeling Noord op woensdag 26 februari 
2020, aanvang 20.00 uur, te houden in de vergaderzaal van Restaurant Onder de Linden, Brink 27 te 
Roden, ziet er als volgt uit 
 
 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen/terugblik Algemene Ledenvergadering d.d. 16 oktober 2019 
4. Terugblik op de informele bijeenkomst d.d. 14 januari 2020 
5. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

a. Brief Hoofdbestuur d.d. 20 december 2019 over aansturing afdeling + aankondiging 
bijeenkomsten 

b. Update Taskforce 
c. Bondsraad 
d. Ontwikkeling Jeugdcompetitie 

6. Jaarverslag 2019  
7. Voorstel aanpassing Activiteitenplan 2020 
8. Voorstel Activiteitenplan 2021 
9. Voorstel aanpassing opzet wedstrijden competitie senioren 
10. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering najaar 2020 
11. Wat verder ter tafel komt 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Wij rekenen erop u op 26 februari te mogen verwelkomen.  
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u dat doorgeven aan Matthias Dul, afdelingsondersteuner 
van de NTTB afdeling Noord, via e-mail afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl.  
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Bijlage agendapunt 3.  
Notulen/terugblik Algemene Ledenvergadering d.d. 16 oktober 2019 

 
De notulen van de vergadering zijn helaas niet (meer) beschikbaar. De heer Richard Thoen, secretaris 
van het afdelingsbestuur van de NTTB afdeling Noord tot en met 9 december 2019, heeft ons laten weten 
deze helaas niet terug te kunnen vinden. 
 
Op basis van de verzonden agenda d.d. 10 oktober 2019 en eigen aantekeningen heeft Peter Hanning 
een beknopte samenvatting gemaakt van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 16 oktober 
2019. Voorafgaand aan deze ledenvergadering vond er een overleg plaats met het Hoofdbestuur, het 
afdelingsbestuur en de verenigingen. 
 
Personalia 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Roel Drenth, oud-bestuurslid en competitieleider van de 
afdeling Noord. De heren Charles Hussels, Herman van den Hende en Bennie Schoonhoven worden 
benoemd tot Lid van Verdienste van de afdeling Noord. 
 
Afdelingsbestuur 
Het afdelingsbestuur geeft aan dat penningmeester/waarnemend voorzitter Jelle Bouwer en secretaris 
Richard Thoen dit jaar hun werkzaamheden voor het bestuur van de afdeling Noord op heel korte termijn 
definitief gaan neerleggen. Uit de ledenvergadering melden zich geen kandidaten die zich beschikbaar 
stellen. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat het bestuur een brandbrief zal versturen. Mocht er 
geen bestuur gevormd worden, dan zal het besturen van de afdeling een taak worden van het 
Hoofdbestuur. Deze brandbrief is op 2 december verzonden aan de verenigingen. 
 
Activiteitenplannen 2019/activiteitenplannen 2020 
De activiteitenplannen zijn toegezonden aan de verenigingen. 
 
Rondvraag 

 Er wordt aandacht gevraagd voor de Dutch Open Para in Stadskanaal, dat wordt gehouden in het 
eerste weekend van november. 

 De Treffers Klazienaveen vraagt aandacht voor de ELO-rating. Peter Hanning geeft aan meerdere 
geluiden uit de afdeling Noord over dit onderwerp te kennen en zegt toe de door DTK opgestelde 
brief binnen het Hoofdbestuur onder de aandacht te brengen. 

 
De vergadering, bijeen op 26 februari 2020, zal door de voorzitter van de vergadering worden 
gevraagd om aanvullingen/wijzigingen op dit verslag om dit vervolgens vast te stellen als verslag 
van de ALV van 16 oktober, en vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag.  
 
Overleg met het Hoofdbestuur 
De heer Achim Sialino, directeur Tafeltennis van de NTTB, geeft een toelichting op de ontwikkelingen 
binnen de Tafeltennisbond aan de hand van het meerjarenbeleidsplan. Aansluitend geeft Peter Hanning 
(Hoofdbestuurslid NTTB) expliciet namens de Taskforce een toelichting op hun activiteiten. Peter wordt 
daarin uitgebreid bijgestaan door Alfons Brink, Bondsraadslid van de NTTB afdeling Noord. Deze groep 
heeft van de Bondsraad de opdracht gekregen om met richtinggevende voorstellen te komen aangaande 
de (bestuurlijke) organisatie van de NTTB. Enkele punten die nadrukkelijk aan de orde komen zijn het 
functioneren van de Bondsraad en als mogelijk alternatief een ledenvergadering in combinatie met een 
Raad van Toezicht, het functioneren van afdelingsbesturen en als mogelijk alternatief het instellen van 
onder meer vier Regiomanagers.  
 
(Bij agendapunt 5 van de agenda ontvangt u een recente update van de Taskforce.)  
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Bijlage agendapunt 4.  
Terugblik op de informele bijeenkomst d.d. 14 januari 2020 

 
Met dank aan Herman van den Hende ontvangt u een korte terugkoppeling van deze bijeenkomst. 
 
Toelichting op bestuurlijke ontwikkeling in de afdeling Noord 
Feitelijk is er in de afdeling geen afdelingsbestuur. Geen voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Gegeven die situatie heeft het Hoofdbestuur de verantwoordelijkheid overgenomen  in afwachting van 
nadere ontwikkelingen. 
 
 
Waarom zijn we in deze situatie terecht gekomen? 
Onder meer de volgende reacties zijn gemaakt door vertegenwoordigers van verenigingen: 
a. De doorgevoerde bestuurlijke vernieuwing heeft negatief uitgepakt: ‘Wat hebben 

afdelingsbestuurders nog te doen?’ 
b. Te weinig deskundige trainers bij de clubs: opleidingen moeten doorgaan en ook aandacht besteden 

aan bijscholingen. Verder is een specifiek soort trainer nodig: met name aandacht voor de basis 
(nieuwe jeugd), een praktische inslag, kunnen enthousiasmeren en sfeer creëren. Ook wordt 
aandacht gevraagd voor de specifieke begeleiding van ouderen. 

c. Trainer(s) koppelen aan meerdere (kleine) verenigingen: onderlinge samenwerking verbeteren. 
d. Table Stars behouden en verder stimuleren. 
e. In algemene zin samenwerking tussen verenigingen verbeteren c.q. stimuleren. 
f. Subsidies: overzicht van mogelijkheden wenselijk. Het Bondsbureau kan hierin een rol spelen. 
 
 
Competitiezaken 
a. Table Stars Jeugdcompetitie: “best of three” is een prima spelvorm; samenwerking met/uitwisseling 

tussen verenigingen stimuleren; aandacht besteden aan spelregels (geldt trouwens ook voor de 
senioren); op vrije zaterdagen extra activiteiten/training via Table Stars-promotieteam onder regie van 
de afdeling. 

b. Reguliere jeugdcompetitie: overstap naar systeem van de Table Stars-competitie. 
c. Senioren: ratingsysteem bemoeilijkt teamindeling; van oudsher samenspelende groepjes vallen 

uiteen (De Treffers Klazienaveen wordt gevraagd een voorstel in te dienen); vrijdagavond stimuleren 
als speelavond; keuze over competitievorm van bovenaf (afdelingsbestuur) bepalen.  

 
 
Activiteitenplan 2020 
Peter Hanning komt tijdens de komende ALV met een voorstel tot aanpassing. Aandachtspunten zijn in 
ieder geval ledenwerving en sponsoring. 
 
 
Hoe kunnen we successen delen? 
a. Trainers: actief op zoek gaan naar andere verenigingen; onderlinge samenwerking stimuleren; lijst 

van trainers publiceren. 
b. Bestuurlijke samenwerking: waar nodig bestuursfuncties van verenigingen combineren. 
c. OldStars Promotieteam opzetten: gebruik maken van kennis bij TTV Vries. Het draaiboek komt ter 

beschikking van geïnteresseerde verenigingen. 
d. Site afdeling Noord beter benutten. 
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Ingebrachte onderwerpen/rondvraag 
 
Voorstel ondersteuning Jeugd NTTB afdeling Noord januari 2020  
 
In het kort 
Het aantal jeugdleden in afdeling Noord neemt af. Er zijn weinig competitieteams meer. In de Noordelijke 
Divisie is zelfs geen volwaardige poule van 6 teams. Dit proces is al langere tijd gaande ondanks allerlei 
initiatieven (Table Stars, (open) bondstrainingen, clubs met dependances, scholentoernooien, etc.). Er 
zijn veel kleine verenigingen met beperkte middelen en geen of nauwelijks technisch kader en soms 
helemaal geen jeugdafdeling. Jaarlijks worden verenigingen opgeheven. De toekomst begint bij de jeugd. 
Dat zal de NTTB zich ook realiseren. Je kunt veel budget en middelen stoppen in een steeds kleinere 
groep talenten die nog wel komt bovendrijven maar misschien is het tijd om (nog) meer te gaan focussen 
op werving en behoud van (jonge) jeugd. 
 
Versterken van wat goed gaat 
Afdeling Noord mag trots zijn op het Table Stars-project en heeft daarmee een voorbeeldfunctie richting 
andere afdelingen. Wat is de kracht van Table Stars? Natuurlijk gaat en staat het bij de uitvoering en dan 
mogen alle credits naar Mathias Dul en zijn hulptroepen! Hij heeft de visie, de drive, de kennis en 
uitstraling die nodig is.  
 
De competitieopzet werkt uitstekend: 
- Minder competitierondes voor de vaak drukbezette kinderen en ouders (vb. tweede sport); 
- Niet bv een halflege sportzaal met 4 kinderen en een enkele ouder maar een volle gezellige speelzaal; 
- Jeugdspelers leren elkaar veel vlotter en beter kennen. Er wordt snel gemixt bij inspelen e.d.; 
- Twee korte competitierondes in duo-vorm op één middag; 
- Een gezellige en leerzame startdag en een drukbezocht slottoernooi; 
- Slechts 7 dagdelen per half jaar; 
Een herkenbaar Table Stars-team dat ook beschikbaar is voor werving en ondersteuning bij clubs. 
 
De ondersteuning krijgt nu veelal invulling door een incidentele werving, workshop of trainingsmiddag. 
Met name dat laatste zou een meer structurele aanpak kunnen krijgen maar daarover straks meer. 
 
Werving 
Het zeer gemotiveerde Table Stars-team doet enorm veel in de regio. Ze organiseren of ondersteunen 
activiteiten gericht op met name de jonge jeugd. Ze geven gasttrainingen en workshops bij verenigingen 
en voor scholen. Deze activiteiten blijven belangrijk en moeten behouden blijven met name gericht op 
werving. Toch moeten we hier kritisch naar kijken want het ledental blijft toch dalen.  Ook hier denk ik aan 
een meer structurele aanpak met name gericht op behoud en technische ondersteuning van beginnende 
(nieuwe) jeugd. Bij werving denk ik aan het betrekken van jonge gearriveerde talenten uit die regio op 
wervingsmomenten als good practice en inspiratiebron. Heeft natuurlijk logistieke haken en ogen, maar 
dat is uitvoering. 
Scholen willen niet te veel inbreuk op het reguliere lesrooster want dat gebeurt al vaak genoeg. Voor 
bijvoorbeeld een periode trainingen verzorgen tijdens gymnastiek zijn scholen vaak meer te porren en 
soms komen dergelijke verzoeken van scholen zelf (ook VO). Je kunt dan ook meer impact hebben op 
potentiële jeugdleden. 
 
Behoud 
Jeugd binnenhalen is één maar jeugd behouden  is een ware uitdaging. Vooral kleine verenigingen 
hebben vaak weinig jeugd (van dezelfde leeftijd) en soms ook geen of onvoldoende gekwalificeerd 
technisch kader. Ondanks de inzet van welwillende vrijwilligers haakt veel jeugd relatief snel weer af. Het 
lijkt een vicieuze cirkel met als gevolg een neergaande spiraal.  
Het is logisch en gebruikelijk dat bonden budgetten voor de jeugd inzetten op de verdere ontwikkeling 
van de grotere talenten. Het creëren van trotse uithangborden als voorbeelden voor de andere jeugd. 
Maar als de vijver dreigt op te drogen vang je ook geen vis meer. Dus is het ons voorstel om in te zetten 
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op het vullen van de vijver met zuurstofrijk water en te zorgen dat steeds meer jonge visjes zich goed 
kunnen ontwikkelen i.p.v. alle focus op de paar goudkarpers. Kortom, verschuif de budgetten en 
technische ondersteuning naar werving en behoud. Het faciliteren van trainingen voor echte talenten kan 
prima via de grote verenigingen met voldoende technisch kader. Daar wordt structureel wekelijks training 
gegeven door dezelfde gediplomeerde trainers en dat heeft veel meer effect dan maandelijkse 
bondstrainingen. Bondstrainingen zouden structureel gericht moeten zijn op technische begeleiding van 
met name de jonge jeugd door bijvoorbeeld op meerdere regionale plekken trainingen te verzorgen, 
gericht op het leren van de basisvaardigheden. Maar dan wel het liefst wekelijks. Zo wordt het voor met 
name kleine verenigingen aantrekkelijker om ook een jeugdafdeling op te zetten of daar meer de focus op 
te leggen. Ze hebben dan structurele training door deskundige trainers te bieden in de buurt of de eigen 
club. Deze trainers kunnen ook betrokken worden bij wervingscampagnes zodat kinderen niet telkens 
een ander gezicht te zien krijgen. Verenigingen zullen hierin waarschijnlijk ook hun financiële bijdrage 
moeten leveren.  
Een vluchtig onderzoek van 30 van de 51 clubs  leert, dat 10 clubs de jeugd geen opvang of training 
bieden, en dat 12 clubs jeugdtraining aanbieden van 1 uur. Sommige clubs bieden dat aan van 19 – 20 
uur. Daarmee sluit je al uit dat je 6-10-jarigen binnen de club krijgt. Kinderen willen leren en vooruitgang 
boeken. Dat is bij een sport als tafeltennis niet te realiseren met een schamel uurtje in de week. Werven 
misschien, maar behouden is vrijwel uitgesloten. (Geen enkele van de gevonden clubs bood het Table 
Stars-programma aan op hun website.) 
 
Jeugdcompetitie 
Het aantal competitieteams is nu dermate laag dat het misschien verstandig is om bij alle jeugd gebruik te 
maken van het duo-competitiesysteem van Table Stars. Het is compacter, gezelliger en mogelijk 
veranderen sowieso reguliere competities ook richting een opzet met tweetallen. Dit i.v.m. de vele 
klachten over de lengte van competitiewedstrijden in drietallen met name ’s avonds doordeweeks. Dit is 
uiteraard een complexer onderwerp dat nader bekeken moet worden. 
Nu heeft de Noordelijke Divisie jeugd slechts vijf teams en dreigt er onvoldoende doorstroom te zijn. Ook 
in de afdeling zijn slechts drie jeugdpoules naast de Table Stars. 
 
Technisch kader 
Het training geven aan beginnende jonge jeugd (6-10 jaar) stelt heel andere eisen aan een jeugdtrainer in 
vergelijking met training geven aan oudere kinderen of gevorderde jeugdleden. Veel trainers richten zich 
met name op jeugdspelers de reeds de rally kunnen aangaan. Beginnende jonge jeugd kan veelal nog 
nauwelijks een rally spelen en daar is de training meer gericht op algehele coördinatie-oefeningen, de 
batgrip, leren mikken en op welke manieren je de bal kunt raken. Intensieve bewegingsvormen moet je 
dus op een andere manier aanbieden. Het is een volledig andere didactische aanpak. Veel trainers 
hebben daar weinig ervaring en/of affiniteit mee. Het is dus zaak om bijscholingen op dit vlak te laten 
verzorgen en trainers in te zetten die wel feeling hebben met deze doelgroep. Een toptrainer met 
misschien de hoogste trainerslicentie is niet automatisch geschikt om beginnende jeugd training te geven 
en te inspireren en zo te behouden voor de sport.  
 
Conclusies en voorstel 
Gezien de zorgelijke situatie van het jeugdtafeltennis in de afdeling is het verstandig om de drie huidige 
trainingsvormen in te zetten op pupillen, welpen en eerstejaars kadetten, als een logische voortzetting 
van het succesvolle jeugdprogramma. Zij moeten gewonnen worden voor tafeltennis. Om ze te behouden 
is  het noodzaak plezier te hebben en te krijgen in combinatie met sportieve vooruitgang. Je kunt dan 
denken aan een wekelijkse of tweewekelijkse training van 2 uur in bijvoorbeeld Assen voor Drenthe en 
Groningen, in Friesland ook op een centrale plaats. Onder verantwoordelijkheid van de Afdelingstrainer, 
met bijvoorbeeld clubtrainers (met een zekere verplichting, maar wel als vrijwilliger) die in de trainingen 
sparren met de jeugdige spelers en speelsters. Wat betreft de beschikbare financiën: als het mogelijk is 
behalve de afdelingstrainer nog twee trainers betalen. Deze moeten specialistisch zijn voor de doelgroep, 
dus opleiden in Table Stars-format in plaats van leiden van gevestigde spelers. Omdat onze afdeling een 
ontwikkelingsgebied is, moeten betaalde trainers ook navenant worden betaald.   
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Met een uurtje training bied je als club te weinig. Logischer is om de contributie te verhogen en tweemaal 
per week een jeugdtraining te organiseren! (In verband hiermee: Matthias Dul, de succesvolle aanjager 
van Table Stars in onze afdeling, kan ongetwijfeld per seizoen inzicht geven in het behouden en verliezen 
van de spelers en speelsters bij Table Stars.) Kortom, afdeling Noord, focus op de welpen, pupillen en 
(eerste jaars-)kadetten 
 
In de kern streven wij, tafeltennissers, allemaal met hetzelfde pingponghart naar het beste voor dit 
inspirerende spelletje. In deze brief spreken we onze zorg uit en doen richtinggevende voorstellen om het 
jeugdtafeltennis in afdeling Noord weer een bloeiende toekomst te geven met een vijver vol blije 
spartelende guppies die prima gevoerd worden en kunnen uitgroeien tot mooie volwassen vissen met 
ongetwijfeld enkele goudkarpers!             
 
Frank Stolp 
 
Met goedkeuring van: 
Koos Kuiper  
Hetty Kuiper 
Peter Baten 
 
Afsluiting 
Aankondiging van de ALV eind februari. Info hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
Peter Hanning dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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Bijlage agendapunt 5.  
Ingekomen stukken en/of mededelingen 

 
Tekst van de brief van `het Hoofdbestuur d.d. 20 december 2019 over aansturing afdeling + aankondiging 
bijeenkomsten 
 
Aan: de lid-verenigingen van de afdeling Noord, 
de kader- en commissieleden van de afdeling Noord en 
de (plaatsvervangende-) Bondsraadsleden van de afdeling Noord 

 

Onderwerp  Datum 

Aansturing afdeling + aankondiging bijeenkomsten  20 december 2019 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
Op 9 december werd duidelijk dat er geen nieuwe bestuursleden zullen toetreden tot het bestuur van de 
NTTB afdeling Noord. Het bestuur heeft tevergeefs een ultieme poging gedaan om nieuwe personen te 
vinden. Jelle Brouwer en Richard Thoen hadden tijdens de laatste ledenvergadering hun afscheid al 
aangekondigd. Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en moet “in 
het geval dat een afdelingsbestuur onvolledig of niet aanwezig is” zijn verantwoordelijkheid nemen. Die 
stap is inmiddels gezet. In deze brief geven wij u een korte toelichting op de nieuwe situatie en kondigen 
wij u alvast een tweetal bijeenkomsten aan. 
 
Het Hoofdbestuur zal taken delegeren aan onder meer het Bondsbureau, Matthias Dul (afdelings-
ondersteuner) en kader- en commissieleden van de afdeling Noord. Op korte termijn zullen wij met 
diverse geledingen in uw afdeling in gesprek gaan, zodat we in gezamenlijkheid de toekomst van de 
afdeling kunnen invullen. Het is onze insteek dat we op termijn weer een afdelingsbestuur kunnen 
vormen. Primair richten we ons echter op de actuele operationele zaken, die onder meer zijn vastgelegd 
in het activiteitenplan. Daartoe behoort ook de competitie, waarvan de leiding nog steeds in vertrouwde 
handen is van de competitiecommissie. 
 
Op dinsdag 14 januari 2020 organiseren wij een informele avond, waar wij u graag in de gelegenheid 
stellen om met ons mee te denken. Op woensdag 26 februari 2020 zal een Algemene Ledenvergadering 
worden gehouden, waarin wij graag een aantal ontwikkelingen formeel aan u willen voorleggen. Wilt u 
deze data alvast noteren in uw agenda en binnen uw vereniging/commissie aan de orde stellen? Mocht u 
op voorhand zelf onderwerpen willen inbrengen, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk. U kunt dat doen via 
het mailadres van ondergetekende: hanning@tafeltennis.nl.  
 
Ook op deze plaats bedanken wij Jelle Brouwer, Richard Thoenes, Patrick Roordink en Tamme Beenes 
voor hun inzet voor ‘Noord’. Met Richard en Tamme gaan wij, zoals reeds eerder aangegeven, uiteraard 
nog in gesprek.  
 
Wij wensen u fijne kerstdagen en een veilige jaarwisseling. Op naar een mooi 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Hoofdbestuur van de 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
Peter Hanning 
Hoofdbestuurslid 
 
  

mailto:hanning@tafeltennis.nl
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Update Taskforce 
Hierbij ontvangt u de tekst zoals deze onlangs door de Taskforce is verspreid: 
Zoals afgesproken tijdens de laatstgehouden bondsraadvergadering ontvangt u hierbij een update van de 
activiteiten en bevindingen van de Taskforce. Indien u vragen, op- of aanmerkingen heeft neem dan 
contact op met het aanspreekpunt van de Taskforce: Bob Kelderman, bereikbaar op 06 5396 9131 of via 
voorzitter@ttvswift.nl.   
 
Lopende activiteiten/actiepunten:  

1. Na overleg met en met instemming van het HB is de Taskforce een samenwerking aangegaan 
met Max Herold (www.managementissues.com). Max Herold is een specialist op het gebied van 
organisatiestructuren en implementatie van nieuwe organisatiestructuren binnen nieuwe en 
bestaande organisaties. Hij zal de Taskforce bijstaan en adviseren in het gehele veranderproces.  

2. De Taskforce zal onder leiding van Max Herold een simulatiedag organiseren op het 
Bondsbureau in Nieuwegein. Op deze dag wil de Taskforce toetsen hoe een nieuw 
bestuursmodel voor de NTTB aan de hand van een concreet thema in de praktijk zou werken. Op 
zaterdag 14 maart 2020 van 11.00 tot 16.00 uur zijn de Bondsraadsleden, Hoofdbestuursleden, 
afdelingsbestuurders, afdelingsondersteuners en medewerkers van het Bondsbureau van harte 
welkom op het Bondsbureau in Nieuwegein. 

3. Er is een overleg geweest met NOC*NSF waarin gesproken is over de diverse 
organisatiestructuren van de verschillende sportbonden. Adviezen zijn gegeven en expertise is 
gedeeld. NOC*NSF geeft aan te willen ondersteunen waar mogelijk. In deze gesprekken is 
duidelijk geworden dat er veel diversiteit is in de organisatiestructuren van de bestaande 
sportbonden. Belangrijke en passende elementen zijn met de Taskforce besproken zoals de 
mogelijke voor- en nadelen en de argumentatie van de gemaakte keuzes.  

4. Diverse, vooraf zorgvuldig geselecteerde en geïnformeerde, sportbonden hebben van de 
Taskforce een vragenlijst ontvangen met vragen die specifiek zijn gericht op de 
organisatiestructuur, de keuze voor de structuur, de voor- en nadelen, de wijze van 
implementatie en de ervaringen. De sportbonden zijn of worden door o.a. leden van de Taskforce 
telefonisch geïnterviewd. Een overzicht van de bevindingen ontvangt o.a. de Bondsraad na 
inventarisatie van de Taskforce. 

5. De Taskforce onderzoekt en laat zich informeren over online-systemen die het mogelijk maken 
adviezen van grote aantallen personen te concretiseren en inzichtelijk/verwerkbaar te maken. 
Ook wordt onderzoek gedaan naar systemen die advies(recht) en stemrecht van diverse 
doelgroepen beiden mogelijk maken. 

6. Financiële consequenties van hervorming kunnen inzichtelijk gemaakt worden als belangrijke, 
ook detail-, keuzes zijn gemaakt.  

 
Zoals u kunt lezen wordt er door de Taskforce meer dan stevig doorgepakt. Ondanks deze arbeid zullen 
we met elkaar moeten accepteren dat op dit moment nog veel vooral detailvragen onbeantwoord blijven. 
Ondanks dit verwacht de Taskforce u allen spoedig van meer detailinformatie te kunnen voorzien.  
  
 
Bondsraad 
Bij dit agendapunt geven wij de gelegenheid aan Alfons Brink, het Bondsraadslid van de NTTB afdeling 
Noord, om verslag te doen aan de ledenvergadering. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan Alfons Brink. 
 
 
Ontwikkeling jeugdcompetitie 
De competitiecommissie heeft voor de jeugdcompetitie, in verband met het niet meer kunnen 
samenstellen van een representatieve opzet van de huidige vorm, gekozen voor een duo-competitievorm 
waarbij de wedstrijden van één ronde op één locatie worden gespeeld. Nu een noodgreep, wellicht blijkt 
in de toekomst dat dit een gouden zet is geweest.  
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Wat zijn de gevolgen?1 Volgens artikel 24 (Teamopgave) lid 8 van het competitiereglement deel III van 
afdeling Noord “vervalt voor spelers in de duo-competitie de verplichting om competitiegerechtigd te zijn”. 
Dat betekent dat zij geen competitietoeslag hoeven af te dragen. Dit artikel is toegevoegd aan het 
reglement van de afdeling Noord om drempels weg te nemen om het starten met het spelen van 
competitie zou aantrekkelijk mogelijk te maken.  
 
Het bestuur ondersteunt deze intentie nog steeds. Het mag onzes inziens niet leiden tot het vrijstellen van 
welke vorm van bondscontributie dan ook voor de competitie-spelende jeugdleden. Bovendien kan een 
afdelingsbestuur (AB) niet bepalen dat de bondscontributie niet wordt geheven! De bondscontributie 
wordt vastgesteld door de Bondsraad. AB noch ALV van een afdeling hebben hier iets over te zeggen. 
Strikt genomen is de vrijstelling van competitietoeslag voor een starterscompetitie ook niet toegestaan. 
Het bestuur zal op de komende ‘reguliere’ ledenvergadering met een voorstel komen om dit in de 
reglementen aan te passen, zonder dat dit ten koste gaat van de weggenomen drempels voor startende 
competitiespelers.  
 
  

                                                 
1 Deze vraag heeft de heer Aico Beugelink aan de orde gesteld. 
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Bijlage agendapunt 6.  
Jaarverslag 2019 NTTB afdeling Noord 

 
Bijdrage afdeling Noord aan het algemene jaarverslag 2019 van de Tafeltennisbond 
 
Volop activiteit in afdeling Noord! 
Is het jaar 2019 succesvol geweest voor de afdeling Noord? Een vraag die op verschillende manieren 
kan worden beantwoord. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd die de kwalificatie ‘succesvol’ niet 
misstaan. Daarentegen zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen, die vooral betrekking hebben op het 
bestuurlijke vlak en op de ledenontwikkeling. Het bestuur heeft in het voorjaar opnieuw aangegeven dat 
er bij de bestuursleden niet de tijd en/of energie is om de afdeling de aandacht te geven die nodig is. Een 
slotoffensief op zoek naar nieuwe bestuursleden is in december gestrand, waardoor de aansturing van de 
afdeling Noord in handen is gekomen van het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 
Bijeenkomsten 
Er zijn twee algemene ledenvergaderingen uitgeschreven. Bennie Schoonhoven, Charles Hussels en 
Herman van den Hende werden benoemd tot Lid van verdienste. Naast deze formele bijeenkomsten zijn 
drie brainstormsessies georganiseerd in Yde, Leek en Buitenpost. Gemiddeld waren vertegenwoordigers 
van zeven verenigingen aanwezig om kennis te delen en waar mogelijk ideeën te bespreken voor 
mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Afdelingsondersteuner Matthias Dul vertegenwoordigde de 
afdeling bij deze bijeenkomsten. 
 
Wedstrijdsport 
Er is een voor- en najaarscompetitie georganiseerd. De competitiecommissie heeft steeds meer moeite 
om een representatieve competitie in te richten bij zowel de jeugd als de senioren. In de maanden mei en 
juni is voor het vijfde achtereenvolgende jaar succesvol (en voor de laatst keer door Wouter Fokkens) de 
‘double match’ georganiseerd. Deze ‘duo-na-competitie’ verdient meer dan het predicaat basisactiviteit, 
omdat deze vernieuwende vorm in steeds meer behoefte voorziet gelet op het toenemende aantal teams 
en enthousiasme bij de deelnemers. De drie Regiokampioenschappen werden georganiseerd, alsmede 
de Noordelijke Kampioenschappen. Een bijzondere vermelding is het Unifiedtoernooi voor paraspelers 
klasse 11, dat onderdeel uitmaakte van de Groninger Kampioenschappen. Het Euregiotoernooi in Almelo 
werd door het team van Noord winnend afgesloten. De voorronden van de NJM werden georganiseerd in 
Harkstede. 
 
Opleidingen/sportparticipatie 
In het voorjaar van 2019 is in samenwerking met de NTTB en GTTC de opleiding TT-2 gestart met acht 
deelnemers van de afdeling Noord. Eind 2019 waren zes leden geslaagd voor deze opleiding. 
Kadervorming is en blijft belangrijk. Trots zijn we daarom ook op het Table Stars Promotieteam, dat 14 
keer in actie kwam voor onder meer wervingsactiviteiten. Deze groep wordt door steeds meer 
verenigingen ingehuurd, gelet op het feit dat acht clubs voor het eerst een beroep op hen deed. Het team 
zoekt steeds naar verbeteringen om de sport te promoten en de kennisdeling met MJ Tafeltennis mag 
dan ook niet onbenoemd blijven. De NTTB verzorgde een Table Stars Challenge Workshop in 
Leeuwarden bij TTV Ready.   
 
Talentontwikkeling 
De afdeling Noord heeft elf afdelingstrainingen gehouden. Vanuit de RTC zijn conform afspraak met de 
NTTB zeven scoutingsdagen georganiseerd, waar pupillen en welpen drie uur kunnen trainen. Daar is 
ook de basis gelegd voor de samenstelling van de selectie voor de NTTB Jeugd Cup.  
 
Overige 
De ontwikkeling van de trainingsapp is gaande. In samenspraak met de NTTB worden vervolgstappen 
gezet. De Facebook-pagina van de afdeling wordt door ruim 650 personen geliket en gevolgd. Op Twitter 
is dat aantal ruim 160. PH 08/02/2020 
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Bijlage agendapunt 7.  
Voorstel aanpassing Activiteitenplan 2020 

 
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft kennisgenomen van het Activiteitenplan 2020 van de NTTB 
afdeling Noord. Het activiteitenplan beschrijft hoe de beschikbare gelden voor de afdeling Noord dienen 
te worden besteed. Voor basisactiviteiten (bijeenkomsten, bestuursvergaderingen, competitiezaken), 
reguliere activiteiten (toernooien, opleidingen, sportparticipatie, talentherkenning en -ontwikkeling) en 
innovatieve activiteiten (Trainingsbeelden App, Paratafeltennis, Regiotraining Jeugd) zijn gelden 
geoormerkt. 
 
Het Activiteitenplan is besproken met Matthias Dul, afdelingsondersteuner van de afdeling. In hoofdlijnen 
kunnen de geplande activiteiten plaatsvinden en zijn diverse voorbereidingen én uitvoeringen inmiddels in 
werking gezet.  
 
Wij hebben geconstateerd dat er voor ledenwerfactiviteiten geen budget is gereserveerd, terwijl dat onzes 
inziens wel een speerpunt zou moeten zijn gelet op onder meer de ontwikkelingen van de ledenaantallen 
van de laatste jaren, wat nu pijnlijk zichtbaar wordt in de jeugdcompetitie. Voor deelname aan het 
jaarlijkse uitwisselingstoernooi met Emsland-Bentheim, Graafschap Steinfurt en de afdeling Oost staat 
een bedrag van € 1.000,00 begroot, grotendeels bedoeld voor het reizen per bus. 
 
In het activiteitenplan staat een bedrag van € 1.500,00 aan sponsorinkomsten. Tot op heden hebben wij 
niet kunnen achterhalen op welke wijze dit bedrag via sponsoring binnengehaald kan gaan worden. Dit 
impliceert een tekort van het genoemde bedrag op de begroting. Dit zal op een of andere wijze moeten 
worden gedicht. Het Hoofdbestuur zal dit weloverwogen doen. 
 
Wij stellen voor om het genoemde uitwisselingstoernooi niet met een touringcar te gaan bezoeken 
en in plaats daarvan een kilometervergoeding aan te bieden. De daarmee bespaarde kosten 
worden ter beschikking gesteld aan ledenwerfactiviteiten. Wij vragen de algemene 
ledenvergadering om hiermee in te stemmen. 
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Bijlage agendapunt 8.  
Voorstel Activiteitenplan 2021 

 
Het Hoofdbestuur stelt voor een werkgroep in te stellen voor het opstellen van het Activiteitenplan 2021. 
Naar verwachting zal deze uiterlijk 31 augustus aan het Hoofdbestuur kenbaar gemaakt moeten worden, 
zodat een integraal activiteitenplan van alle afdelingen kan worden geformuleerd dat moet worden 
voorgelegd aan de Bondsraadsvergadering in de maand november van het huidige kalenderjaar. Zoals 
ook in het vorige agendapunt benoemd achten wij het noodzakelijk dat de nadruk komt te liggen op 
ledenwerving. Naast het instellen van een werkgroep willen wij de werkgroep ook de opdracht geven om 
een activiteitenplan op te stellen waarin de voorwaarden worden gecreëerd om als gezamenlijke 
verenigingen van de afdeling Noord in 2021 250 nieuwe jeugdleden te kunnen werven. Wij hebben 
mevrouw Marijke Gordijn (TTV Vries), de heer Gerard Smit (Actief Eelde) en de heer Herman Haan 
(Talo) bereid gevonden om zitting te nemen in de genoemde werkgroep. 
 
Wij stellen voor om de werkgroep ‘Activiteitenplan 2021’ bestaande uit Marijke Gordijn, Gerard 
Smit en Herman Haan te benoemen en hen de opdracht te geven om het activiteitenplan 2021 te 
formuleren waarin de voorwaarden worden gecreëerd om 250 nieuwe jeugdleden te kunnen 
werven. De werkgroep doet namens de afdeling rechtstreeks verslag aan het Hoofdbestuur.  
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Bijlage agendapunt 9.  
Voorstel aanpassing opzet wedstrijden competitie senioren 

 
Het Hoofdbestuur heeft de laatste jaren kennis kunnen nemen van de diverse gedachten van de 
verschillende geledingen over de competitieopzet van de seniorencompetitie van de afdeling Noord. Wij 
hebben geconstateerd dat jarenlang diverse mogelijkheden zijn besproken in werkgroepen, commissies 
en zelfs in zogenoemde pilots zijn uitgeprobeerd. Een voorzichtige conclusie die wij hebben getrokken is 
dat de meerderheid hoe dan ook is voor teams bestaande uit minimaal drie spelers/speelsters. 
 
Meerdere malen is opgeroepen om een besluit te nemen, om durf en lef te tonen.  
 
De Tafeltennisbond heeft onder meer als langetermijndoelstelling om een aanbod te hebben voor alle 
doelgroepen die met onze sport of spel in aanraking komen. We boeien, binden én verbinden sporters en 
liefhebbers. Het wedstrijdaanbod is bovendien divers, aantrekkelijk en regionaal beschikbaar voor leden 
en niet-leden.  
 
De competitiecommissie heeft voor de jeugdcompetitie2, in verband met het niet meer kunnen 
samenstellen van een representatieve opzet van de huidige vorm, gekozen voor een duo-competitievorm 
waarbij de wedstrijden van één ronde op één locatie worden gespeeld. Nu een noodgreep, wellicht blijkt 
in de toekomst dat dit een gouden zet is geweest. 3 
 
De ontwikkelingen van het aantal teams bij de senioren heeft in de regio Friesland geleid tot het slechts 
kunnen maken van één poule per klasse. Als de trend van het aantal teams zich voortzet, dan kunnen er 
grote sterkteverschillen ontstaan. Dat zou de competitie minder aantrekkelijk maken.4 
 
Dit overwegende stellen wij voor om een verandertraject te starten, namelijk om de seniorencompetitie 
aantrekkelijker te maken voor een groter publiek. Dit willen wij doen door de invoering van het ‘oude’ 
eredivisiesysteem. Niet als pilot, wel een volledige invoering. Indien blijkt dat deze wijziging niet het 
gewenste effect heeft, dan is elke vereniging vrij om een nieuw voorstel ter stemming in te brengen. Een 
advies van de competitiecommissie kunt u lezen na het geformuleerde voorstel op de volgende pagina. 
 
Wij stellen voor om met ingang van de najaarscompetitie van het seizoen 2020/2021 de 
seniorencompetitie te spelen volgens het zgn. ‘oude’ eredivisiesysteem en het CR (artikel , lid 1 
van het Competitiereglement) als zodanig te wijzigen. Hetgeen wil zeggen dat een wedstrijd 
bestaat uit zeven sets, te weten zes enkelspelen en een dubbelspel. Het speelschema is A-Y, B-X, 
C-Z, dubbel, A-X, C-Y, B-Z. De opstelling is vrij.  
 
  

                                                 
2 Dit is een wijziging op de 1e zending van de vergaderstukken.  
3 ‘De competitiecommissie heeft laten weten dat een dergelijke ontwikkeling ook te zien is bij de samenstelling van de 
seniorencompetitie.’ Deze zin is verwijderd uit de vergaderstukken. Toelichting: Deze stellingname is niet juist gebleken en trekken 
wij dus terug. De competitieleider van de regio Friesland heeft alleen aangegeven dat, gelet op het aantal competitie spelende 
teams, per klasse maar één poule kan worden gemaakt. 
4 Deze alinea is toegevoegd aan de vergaderstukken. 
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Advies ACL de heer Charles Hussels (ontvangen d.d. 14 februari 2020) 
 
Bij deze een reactie van de leden van de Competitiecommissie. Allereerst een korte reactie op de intro. 
We hebben in het verleden een pilot gedraaid met het spelen van 3 games en zouden dat deze 
competitie doen met het spelen van het eredivisie (vrije opstelling) systeem. Daarnaast heeft de 
Competitiecommissie besloten om de jeugdcompetitie vanaf het najaar 2020 geheel om te zetten naar 
een duo-competitie. Dus de Competitiecommissie is wel in beweging geweest. Enige vorm van lef is dus 
wel getoond. 
 
De Competitiecommissie ziet verder geen probleem in het organiseren van een competitie op basis van 
het eredivisiesysteem en steunt dit ook. Wel is er het voorstel om de leden op een later moment nog een 
keer voor de keuze te stellen of men definitief wil overstappen op het eredivisiesysteem of toch kiest voor 
het huidige systeem. Een meerderheid stelt voor om dit te doen na nog eenmaal terug te stappen naar 
het huidige systeem om vervolgens alle leden te laten stemmen.  
 
Met sportieve groet  
Groet Charles 
 
Aanvullende mail van de heer Aico Beugelink, lid van de Competitiecommissie 
 
Het is goed om te verwijzen naar de opdracht van de ledenvergadering van mei 2018 waarin het 
afdelingsbestuur en de Competitiecommissie moesten onderzoeken hoe de competitieavond verkort kan 
worden. Stap 1 (altijd-3-games) is niet gelukt, maar de opdracht is daarmee nog niet afgerond. Dit heeft 
echter vanwege de bestuursperikelen stilgelegen waarbij ik opmerk dat Charles na de zomervakantie 
tevergeefs contact heeft gezocht met de afdelingssecretaris om daarin tot een volgende stap te komen, 
namelijk de pilot eredivisiesysteem dit voorjaar. 
 
Voor de duidelijkheid, het voorstel van de Competitiecommissie betekent dus het volgende: 
- Iedere seniorencompetitie in Noord speelt najaar 2020 eredivisiesysteem (dus 3x2 + dubbel); 
- Iedere seniorencompetitie in Noord speelt voorjaar 2021 huidige systeem (dus 3x3 + dubbel); 
- Stemmen op de ALV voorjaar 2021: óf eredivisiesysteem óf huidige systeem vanaf najaar 2021. 
 
Alle competitie-spelende leden gaan dit najaar dus ervaren hoe het is als men minder tijd aan een 
competitieavond kwijt is. Na afloop van de voorjaarscompetitie 2021, waarin we teruggaan naar de 
huidige opzet, kunnen de leden beoordelen of de kortere speeltijd misschien toch niet zo’n gek idee is. 
Als de meerderheid van de ledenvergadering 2021 dan kiest voor verandering, dan wordt dat 
doorgevoerd. Zo niet, dan blijft de opzet naar de toekomst toe zoals deze nu is. Met dit voorstel geven we 
duidelijk en ruim op tijd aan hoe we de aanstaande seniorencompetities willen organiseren. Mocht het 
voorstel volgende week worden aangenomen, dan zou ik aanbevelen om de ledenvergadering van 
voorjaar 2021 al in april 2021 te plannen. Begin mei worden namelijk doorgaans de teamopgaves in NAS 
geopend. Het kan niet zo zijn dat verenigingen teams opgeven terwijl ze niet weten waar ze aan toe zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Aico Beugelink 
RCL NTTB Noord-Drenthe 
 

 


