Afdelingsledenvergadering Noord 18 mei 2022
Bijlage 2

NOTULEN VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING NTTB NOORD van 15 september 2021
AANWEZIG:
De verenigingen: Actief, Aktief, Argus, Assen, Buitenpost, Dedemsvaart, Delta Impuls, Dokkum, Doto,
Drachten, DTTC ’78, FTTC, Nordic, Oldambt, Olympia ’54, Reflex ’65, Talero, TALO, Tios ’66, Vries, WTTC
De persoonlijke leden: Peter Hanning en Richard Klein
Afdelingsondersteuner: Matthias Dul
Beleidsmedewerker (zorgt tijdelijk voor aanvullende ondersteuning in Noord): Ineke de Graaf
Hoofdbestuur en Bondsbureau: voorzitter Jan Simons tevens voorzitter a.i. van afdeling Noord en Marthijn
van der Wal
Notulist: Antoinette de Jong
Afwezig met kennisgeving:
De verenigingen: Deto, Effect ’78, Emmen, Griffioen, GTTC Groningen, Hou-Tafel ’77, Itass DBC, Meppel,
Midstars, MTV ’14, NATTC, ODI, Oost, Ready, Ritola, The Batswingers, Top, Tornado ’65, Vinkhuizen, ZNS
Afdelingsbestuur: Hans Frikken – voorzitter a.i.
Afwezig zonder kennisgeving: Bergum, De Brug Groningen, Detac, De Treffers ’70, DOV, Idefix, Lemmer,
MSK, SVK, Tjuchem, YOS
In totaal zijn 23 verenigingen en 2 persoonlijke leden aanwezig, met in totaal 977 stemmen.
1. Opening
Jan Simons opent de vergadering en laat weten dat afdelingsvoorzitter Hans Frikken afwezig is vanwege
de geboorte van zoon Luca.
Hij stelt de vertegenwoordigers vanuit de landelijke organisatie voor: Ineke de Graaf, Matthias Dul,
Marthijn van der Wal, Jan Simons en Antoinette de Jong.
2. Vaststellen agenda
De ALV stelt de agenda conform het voorstel vast.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter zegt dat op tafel een doosje ballen ligt en na afloop kunnen losse ballen uit de ballenbak
meegenomen worden.
Simone Pander laat weten dat de mappen voor de verenigingen voor de Flex Match wedstrijden
vanavond bij haar af te halen zijn.
Eric Kaptein
- Informeert dat de seniorencompetitie weer met dubbel wordt gespeeld.
- Laat weten dat de competitiecommissie een nieuwe competitie heeft opgezet, te spelen in 10
weken. Als de wedstrijden uitgespeeld kunnen worden is dat mooi, maar anders dienen minstens
5 wedstrijden te worden gespeeld. Hij vraagt om daarmee rekening te houden bij uit te stellen
wedstrijden. Wedstrijden uit de eerste helft dienen uiterlijk op 6 november gespeeld te zijn.
- Informeert dat er een commissie voor dispensatie voor para-spelers is. Iedereen die vanwege
een lichamelijke of geestelijke handicap een dispensatie wil hebben, moet deze bij die commissie
aanvragen.
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Lex Bruijn – Talero vraagt hoe om te gaan met het para-jeugdranglijsttoernooi op een competitiedag.
Eric Kaptein verwijst naar Simone Pander, de AJCL.
Nagezonden antwoord: para-jeugdranglijsttoernooien bestaan niet. Hier is waarschijnlijk iets anders
bedoeld.
4. Vaststellen notulen ALV 19 mei 2021
Eric Kaptein hecht eraan dat al zijn functies worden vermeld.
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van deze opmerking.
5. Mondelinge update Activiteitenplan (AP) 2021
Matthias Dul geeft een toelichting op de status van het activiteitenplan en de diverse activiteiten (zie de
bijlage voor de presentatie).
6. Aanpassingen competitiereglement
Na een korte toelichting door ACL Eric Kaptein stelt de ALV de voorgestelde aanpassingen vast.
7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Jaap Lode - voorzitter DOTO, laat weten dat het regionale nieuwsblad, ’t Bokkeblad, niet meer zal
verschijnen.
Daarnaast laat hij weten dat hij stopt als voorzitter; zijn opvolger is Michaël Veen.
Jaap Lode wordt met applaus bedankt voor zijn werkzaamheden als voorzitter.
Simone Pander – AJCL zegt dat er een groot niveauverschil/rating bij de jeugd is tussen de landelijke en
afdelingscompetitie, waardoor promotie naar landelijk C bijna onmogelijk is. Zij vraagt hoe dat verschil
verkleind kan worden.
De voorzitter zegt toe hier het antwoord op na te sturen.
Nagezonden antwoord: De kampioen in de hoogste afdelingsklasse heeft recht op promotie naar de
landelijke competitie. Vereiste is wel dat het team (nagenoeg) gelijk blijft en door een wijziging in
teamsamenstelling niet wezenlijk wordt verzwakt.
Simone Pander – AJCL vraagt ook om aandacht voor het verwerken van promotie/degradatie in de Flex
Match competitie.
De voorzitter zegt toe ook daarop een antwoord na te sturen en voegt eraan toe dat dit met de nieuwe en
diverse competitievormen een uitdaging wordt.
Nagezonden antwoord: Aangenomen wordt dat promotie vanuit de Flex Match competitie naar de
landelijke competitie wordt bedoeld, over overige promotie/degradatie gaat de afdeling. Hiervoor geldt
hetzelfde als hierboven. Indien een team dat uit twee spelers bestaat kampioen wordt in de hoogste
afdelingsklasse heeft het in principe recht op promotie tenzij het team door de derde speler wezenlijk
wordt verzwakt.
Tamme Beenes – Aktief Eelde vraagt naar de maatregelen vanaf 25 september.
De voorzitter zegt dat gewacht wordt op de uitwerking voor de sport van NOC*NSF, omdat hier veel
vragen over zijn. Het is vaak zo dat de kantine deel uitmaakt van de speelzaal en het is de vraag of dan
de vaccinatieapp gecontroleerd moet worden en welke andere regels gelden. Zodra er meer duidelijkheid
over is, informeert het HB de verenigingen.
Marthijn van der Wal laat weten dat tijdens het sporten geen beperkingen meer zijn, daarom mag ook
gedubbeld worden.
Eric Kaptein mist de presentielijst.
Matthias Dul laat weten dat deze digitaal is bijgehouden.
Andries Cats vraagt naar de nieuwe leeftijdsindelingen op basis van een door hem ontvangen vraag voor
de NJM. Hij vraagt of de verenigingen op de hoogte zijn van de nieuwe leeftijdscategorieën.

De voorzitter antwoordt dat dit is opgenomen in de aanmeldingsformulieren en dat de verenigingen zijn
geïnformeerd.
Maria de Vries – FTTC vraagt of er inmiddels een tweede Bondsraadslid is benoemd.
De voorzitter laat weten dat zich helaas geen kandidaten hebben gemeld. Hij benadrukt dat dit met name
van belang is bij de inbreng van de afdeling in de Bondsraad, waar besluiten worden genomen die de
gehele organisatie raken.
Regiobijeenkomst Hoofdbestuur en Directie
Na de presentatie worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt.
Informatie over lopende activiteiten uit het beleidsplan (zie de bijlagen presentatie en hand-out)
Ieder jaar moet in elk geval een opleiding doorgaan, ongeacht het aantal deelnemers. Argus, Assen en
FTTC hebben interesse. Ineke zegt dat bij 4 deelnemers een opleiding georganiseerd kan worden en
zegt toe hiermee aan de slag te gaan.
In Hilversum is een Trainer-2 opleiding gestart. Vanuit het Sportakkoord is hiervoor een subsidie
toegekend waardoor na afronding van de opleiding een restitutie uitgekeerd kan worden.
Raymond Stodel – FTTC zegt dat hij en Maria de Vries in diverse werkgroepen t.b.v. het Sportakkoord
hebben gezeten. Het is duidelijk dat het veel moeite kost om geld los te krijgen voor activiteiten. Hij denkt
dat de NTTB hier met de nodige kennis een helpende hand bij zou kunnen geven.
Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl) is beschikbaar voor alle vragen over het Sportakkoord.
Eric Kaptein vraagt naar de bijscholing voor toernooileiders waarvan de licentie afloopt.
Deze vraag wordt bij Marcel Kraa neergelegd.
Organisatieontwikkeling binnen de NTTB
Vragen en opmerkingen n.a.v. de presentatie
Vraag: Hoe zie je de clusters voor je? Wat zijn de ideeën erachter?
Antwoord: We proberen clusters van verenigingen te maken, zodat gezamenlijk b.v. een vraag over
subsidie kan worden beantwoord. De gezamenlijke verenigingen kunnen ook hun Accountmanager
verenigingen vragen om dit voor hen op te pakken. Dit geldt b.v. ook voor het benaderen van gemeenten.
Ook worden vanuit de clusters Bondsraadsleden benoemd.
Het is de bedoeling om logische clusters te maken. In deze afdeling zijn relatief veel verenigingen maar
weinig leden. Het HB moet nog zoeken naar de meest logische indeling. Een cluster moet in ieder geval
dicht bij de verenigingen en leden staan.
Tafeltennistrainer is in Nederland geen beroep waar je je brood mee kunt verdienen. Bij veel
verenigingen is geen gekwalificeerd kader, maar daar valt of staat het bestaansrecht van een vereniging
mee. De basis is het hebben van gekwalificeerde trainers. Trainers zouden dit beroepshalve moeten
kunnen doen. Soms is ook een sportcoach in dienst bij een vereniging. Maar overal missen we
gekwalificeerde trainers. Gevraagd wordt om hier een speerpunt van te maken.
Antwoord: Bij tafeltennis is het gebruikelijk dat je een laag lidmaatschapsgeld betaalt en daar zit de
training in. Vraag een professioneel bedrag voor een professionele trainer. Dat moet je als vereniging wel
durven.
De suggestie wordt gedaan om met een aantal verenigingen gezamenlijk een gekwalificeerde trainer te
zoeken en te betalen.
Lex Bruijn – Talero zegt dat de aanleiding voor de organisatie-ontwikkeling de bezetting van de
bondsraadszetels was, er is gesproken over beleidsconcurrentie, de Taskforce heeft de opdracht
teruggegeven, maar volgens hem was er geen draagvlak voor de plannen. In de presentatie wordt
aangegeven dat de verenigingen invloed hebben en een adviserende rol. Hij wijst erop dat de BR-leden

beslissen zonder last of ruggenspraak. Hij vindt dat de BR zich te gemakkelijk heeft laten inpakken door
het HB, waardoor het HB naar zijn mening alle macht naar zich toe kan trekken.
De voorzitter antwoordt: De clusters van verenigingen verkiezen de BR-leden. In de
bondsraadsvergadering fungeren de BR-leden altijd zonder last of ruggenspraak, omdat dat praktisch niet
haalbaar is.
De Taskforce heeft de opdracht teruggegeven, omdat het te veel werd voor te weinig mensen.
Vervolgens heeft de Bondsraad de opdracht aan het HB gegeven.
Lex Bruijn – Talero zegt dat dit in de brief van de Taskforce staat. Als je vergaderingen wilt waar alle
verenigingen vertegenwoordigd zijn, het beleid bij de verenigingen wilt leggen en de lijnen korter wilt
maken, waarom organiseer je dan niet 1 of 2 keer per jaar een ALV met alle verenigingen?
De voorzitter antwoordt dat dat dan 540 verenigingen zijn. Hij heeft een andere beleving van de brief,
mede op basis van de bezoeken in het land die met wisselend succes zijn gehouden.
De BR vond het van belang dit project door te zetten en heeft daarom de opdracht aan het HB gegeven.
Volgens Lex Bruijn had de Taskforce een plan, waarin o.a. een HB met daarboven een Commissie van
Toezicht was bedacht. Hij vindt het vreemd dat de BR dan gaat beslissen over al dan niet opheffen van
de BR.
Alfons Brink – oud-BR-lid antwoordt dat de wijze waarop Lex Bruijn dit heeft aangekaart niet goed is en
zonder alle kennis van zaken heeft gedaan.
De BR wilde dit absoluut zelf, maar niet al het besprokene staat letterlijk opgenomen in de notulen. Alfons
is hier zelf erg door geraakt. Hij heeft met passie in de BR gezeten en gesproken. Hij heeft ook met Lex
Bruijn gespard. De Taskforce heeft alleen met andere bonden kunnen spreken en heeft daarna
geconstateerd dat het te veel was. Alfons laat weten dat hij boos is over de uitlatingen van Lex Bruijn,
maar dat hij naar Lex persoonlijk zal reageren.
Alfons Brink geeft aan dat de brieven van West in de BR zijn besproken en dat is afgesproken dat de BRleden van West dit zouden terugkoppelen aan hun achterban. Hij vermoedt dat Lex Bruijn innige
contacten heeft met West, waardoor verstrengeling van meningen ontstaat. Alfons geeft aan dat de BRleden van West zich hebben onthouden van stemming.
Lex Bruijn en Alfons Brink hebben een verschillende mening over de kwaliteit van de BR.
Alfons Brink wijst erop dat de Taskforce uit elkaar viel door persoonlijke omstandigheden. De Bondsraad
heeft de opdracht vervolgens aan het HB gegeven en geadviseerd een externe deskundige in te
schakelen.
De voorzitter reageert op de teksten van Lex Bruijn en vindt het moreel niet correct dat Bondsraadsleden
worden beschuldigd.
Lex Bruijn vindt dat in de oude opzet de verenigingen via de afdelingen invloed hadden. In de nieuwe
opzet hebben verenigingen te weinig invloed meer en alleen adviesrecht. Voor verenigingen blijft alleen
over dat ze uit moeten voeren het beleid dat centraal wordt vastgesteld.
Maria de Vries – FTTC wijst erop dat zich geen afdelingsbestuurders aanmelden, of in ieder geval
structureel te weinig. De verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen, maar het is duidelijk dat ze de
afdelingen niet besturen.
Lex Bruijn vindt het clusteridee prima, maar wil ook invloed van de verenigingen in de NTTB. Hij wil
daarbij geen centrale aansturing die loopt via het Bondsbureau. Hij vindt het dan een prima plan om een
ALV met alle verenigingen te organiseren.
De voorzitter antwoordt dat hij het een degradatie van de BR-leden vindt. Hij wijst erop dat het mogelijk is
om maatwerk te leveren voor een cluster van verenigingen. Met deze aanpak komt de landelijke
organisatie dichter bij de verenigingen en de gewenste couleur locale.

Alfons Brink adviseert om de visualisaties die tijdens de sessie van de BR over het richten zijn gemaakt
te laten zien om het beeld helderder te maken.
Peter Hanning - persoonlijk lid reageert op de stelling over de invloed van verenigingen dat er de laatste
jaren bitter weinig voorstellen van de verenigingen zijn geweest. Er is b.v. geen enkel advies van de
verenigingen aan de BR-leden. Hij roept op om met voorstellen te komen, zodat er wat gebeurt. Aan een
Accountmanager verenigingen moet je laten weten wat je als klant wilt. De Accountmanager verenigingen
moet daarmee terug naar het HB. Als vereniging heb je met het voorgestelde model wel degelijk invloed,
maar die invloed moet je dan wel pakken.
Marthijn van der Wal zegt dat in het strategische plan vitaliteit belangrijk is. Dit is vanuit het landelijke
strategische beleid vertaald naar de afdeling Noord.
De Accountmanager verenigingen staat dicht bij de verenigingen en kan de ledenparticipatie organiseren.
Lex Bruijn wijst erop dat het de bedoeling is om fulltime Accountmanagers verenigingen aan te stellen en
vraagt naar de financiële consequenties van deze aanstellingen.
De voorzitter antwoordt dat dit budgettair neutraal gebeurt.
Marijke Gordijn – Vries en mede-auteur van het Activiteitenplan Noord vraagt of het dan de bedoeling is
om activiteitenplannen per cluster op te stellen.
De voorzitter antwoordt dat beoogd wordt om clusters van verenigingen te maken om de verenigingen te
ontzorgen en actief te ondersteunen. Bv. de vanavond door meerdere verenigingen gestelde vraag om
een opleiding TT2 te organiseren gaan we ondersteunen en wordt via maatwerk opgezet en is
laagdrempelig.
Tamme Beenes – Aktief vraagt of de Accountmanager verenigingen alle verenigingen benadert.
De voorzitter antwoordt dat het HB een voorstel doet voor clusters van bij elkaar passende verenigingen.
Er zijn zorgen over de terugloop van het aantal jeugdleden en over 10 jaar zijn dat allemaal senioren. Het
is noodzakelijk dat we allemaal jeugdleden werven. Het plan ligt er, maar de uitvoering moet opgepakt
worden.
De voorzitter wijst erop dat ledenwerving van belang is, maar dat ledenbehoud minstens even belangrijk
moet zijn. Met name de terugloop tussen 13 en 30 jaar moet gedempt worden.
Het plan moet uitgevoerd worden door er samen de schouders onder te zetten en de successen te delen.
De landelijke organisatie b.v. haalt subsidies binnen door samenwerking met de bonden op de
Kelvinbaan. Bij de Johan Cruyff Foundation is inmiddels heel veel aandacht voor para-tafeltennis.
Annet Sieljes – BR-lid merkt op dat de organisatie-ontwikkeling heel belangrijk is voor tafeltennis. Om hier
invloed op te hebben houdt zij een pleidooi om zich aan te melden als BR-lid. Zij kan en wil het niet alleen
doen en wil zichzelf en de Bondsraad scherp houden.
Zij weet dat vóór corona veel BOT-sessies zijn gehouden. Die mist ze nu. Zij houdt een vurig pleidooi
voor het activeren van de verenigingen.
Ze hoopt dat iemand zich op korte termijn als medestander meldt.
Raymond Stodel – FTTC ziet dat budget beschikbaar wordt gesteld voor OldStars. Hij vraagt om ook te
richten op de vrijwilligers bij de OldStars en hen ook als lid aan te melden. Hij maakt van de gelegenheid
gebruik om de afdelingsmedewerkers te bedanken.
Matthias Dul vraagt aandacht voor de folders van het Table Stars promotieteam.
Simone Pander vraagt bij de flexmatches door het uitspelende team een foto te maken van het
wedstrijdformulier.
De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid, komst en inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.

