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VOORWOORD
"Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus"
Aan deze uitspraak moest ik denken toen mij werd gevraagd om een voorwoord te schrijven voor het
jaarverslag 2015. Moeten we “bij de pakken neer gaan zitten" en accepteren dat het ledenaantal
blijvend terugloopt met als argument: alle bonden hebben een ledenteruggang, of gaan we met het
aanbieden van nieuwe producten en diensten zorgen dat tafeltennis in zijn vele verschijningsvormen
blijft bestaan en dat de krimp wordt gestuit! Zoals bekend is het Hoofdbestuur bezig met een nieuw
beleidsplan 2017 e.v. jaren. Hierin zal de NTTB, zoals reeds aangegeven in het vorige jaarverslag,
zich meer en meer gaan opstellen als serviceorganisatie. In 2015 zijn we als Hoofdbestuur wederom
op bezoek geweest bij alle afdelingen. Met als doel te luisteren naar wat er speelt in onze bond en de
leden mee te nemen in de noodzakelijke ontwikkelingen waar we als bond voor staan. Ook is er een
frequent overleg met het College van Voorzitters. Dit vinden wij als Hoofdbestuur een prima
instrument om de afdelingen en hun doelen te verbinden met de landelijk door de Bondsraad
vastgestelde kaders. Daarnaast hebben verschillende werkgroepen een belangrijke bijdrage geleverd
aan de contouren van ons toekomstige beleid. Hiervoor dank aan ieder.
Wat is er in 2015 verder gebeurd.
Na vele jaren van voorbereiding en bespreking met alle geledingen binnen onze bond is het proces
van bestuurlijke vernieuwing afgerond. De Bondsraad heeft in november 2015 het definitieve besluit
genomen. De titel van het stuk is "de afdeling als verbindende schakel". Kortom een beleid waarin de
tafeltennisbeoefenaar in al zijn vormen centraal staat! Financiering van en binnen de afdelingen wordt
anders. Contributiebijdragen worden in het gehele land gelijkgetrokken en financiering van de kosten
van de afdelingen zal voor een deel gebeuren op basis van ledenaantallen en deels op basis van
plannen en initiatieven. Hierin komt de "couleur locale" van iedere afdeling tot zijn recht. 2016 wordt
daarin gezien als een overgangsjaar. Alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd verdienen
op deze plaats een groot compliment. Het beleid is vastgesteld en de uitvoering is begonnen.
Het Hoofdbestuur bestond in het afgelopen jaar uit 4 leden. Er zijn vele inspanningen geleverd om te
komen tot een bestuur bestaande uit minimaal 5 bestuursleden, maar helaas is dit in het afgelopen
jaar niet gelukt. Gezien de vele uitdagingen die er op ons afkomen is versterking van het bestuur meer
dan noodzakelijk.
De NK is wederom door een groot aantal vrijwilligers in Zwolle uitstekend georganiseerd. Het is als
evenement niet meer weg te denken van onze tafeltennisagenda. Er wordt niet alleen gestreden om
de verschillende nationale titels maar er vinden ieder jaar meer side-events plaats. Het is een
evenement dat uitstekend in onze toekomstvisie past. Tijdens dit NK is alweer voor het 5e jaar het
verenigingscongres georganiseerd. Vele verenigingsbestuurders hebben de acte de présence
gegeven. Sprekers, workshops en een netwerkborrel zorgden voor een mooi congres wat we in 2016
gaan herhalen.
De andere 3 topevenementen, de Masters, de Final Four van de beker en de finale van de eredivisie
zijn ook afgelopen jaar weer een succes geweest met veel spanning en strijd en naast de actieve
deelnemers vele bezoekers die hebben genoten van attractief tafeltennis.
Internationaal zijn ook in 2015 weer uitstekende resultaten behaald. Hoogtepunten waren de 2e plek
van ons damesteam en het individuele goud en zilver van Li Jiao en Li Jie tijdens de eerste European
Games. Jie veroverde tijdens de WK individueel in Suzhou de eerste medaille (brons) op een
individueel WK voor Nederland, dit samen met haar Poolse dubbelspeelster. Daarnaast presteerden
onze parasporters uitstekend met gouden medailles voor Kelly van Zon en Jean-Paul Montanus
tijdens de Europese kampioenschappen in Denemarken. Ook kon ons herenteam, mede door de extra
inkomsten middels de contributieverhoging, meedoen aan de EK in Ekaterinburg. Het team werd
eerste in zijn categorie en is gepromoveerd naar de 1e divisie. Kortom, alles bij elkaar zijn er mooie
individuele- en teamprestaties geleverd.
Daarnaast is in 2015 verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de website en een nieuw
communicatieplan en aan het opzetten van een goede sponsorpropositie. Hiervoor is ook een deel
van de extra verkregen middelen van de contributieverhoging gebruikt. Afgelopen jaar hebben we als
Hoofdbestuur gemerkt dat de door de Bondsraad vastgestelde contributieverhoging heeft geleid tot de
nodige discussie. Ik begrijp dit. Verenigingen moeten in deze tijd van krimp en tegenvallende
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inkomsten ook behoedzaam opereren en soms moeilijke (bestuurlijke) keuzes maken. Met zijn allen
moeten we de komende jaren sturen op een beleid dat zorgt voor meer inkomsten met als
uitgangspunt geen verdere lastenverzwaring voor de verenigingen. Dat kan het Hoofdbestuur niet
alleen. Dit zullen we met zijn allen moeten doen want "de NTTB dat zijn wij samen". Dit is ook de
oproep die ik doe aan u allen.
Als laatste wil ik de vele vrijwilligers en medewerkers die in dienst zijn bij de NTTB bedanken voor hun
steun om onze mooie tafeltennissport door de vele beoefenaars mogelijk te maken. Zonder jullie steun
was dit niet gelukt.
Met sportieve groet,
Jan Simons, waarnemend voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond
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1
ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN
1.1
Ledenaantal
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie. Het aantal leden bedroeg
op 31 december 2015 28.431, verdeeld over 559 verenigingen. Eind 2014 bedroeg het aantal leden
29.422 en het aantal verenigingen 569. Helaas is de trend dat het totaal aantal leden daalt ook in
2015 niet gekeerd.
1.2
Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur heeft in het afgelopen jaar met een goede bezetting kunnen werken, ondanks het
vertrek van Hoofdbestuurslid PR&Communicatie a.i. Wim van Breenen in maart. Hierdoor zijn veel
(regionale) afspraken tot stand gekomen en konden vele contacten met afdelingen en verenigingen
worden gerealiseerd.
Het Hoofdbestuur is in 2015 tien maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft het
Hoofdbestuur een bestuurlijk overleg gevoerd met de MT-leden (management team) van het
Bondsbureau. Evenals vorig jaar heeft het Hoofdbestuur alle afdelingen bezocht om de verenigingen
te informeren over de ontwikkelingen binnen de NTTB en dan met name de ontwikkelingen die
voortvloeien uit het afgesloten project Bestuurlijke vernieuwing.
Vanuit de samenwerking met de Squash Bond Nederland (SBN) en de Koninklijke Nederlandse
Algemene Schermbond (KNAS) hebben diverse bijeenkomsten plaats gevonden. De leden van de
Federatie zijn in 2014 viermaal fysiek bijeen geweest en hebben een aantal malen per e-mail en per
telefoon overleg gehad over diverse zaken.
Vanuit een representatieve taak zijn de leden van het Hoofdbestuur zo veel als mogelijk aanwezig
geweest bij jubilerende verenigingen. Verder is de NTTB vertegenwoordigd op de ledenvergaderingen
van NOC*NSF en de internationale congressen van de ITTF (International Table Tennis Federation)
en de ETTU (European Table Tennis Union).
1.3
Bondsbureau
Per 1 februari is Narda Juliët formeel uit dienst getreden en op 1 augustus heeft Manon Zwakenberg
de organisatie verlaten. Aan het eind van het jaar, per 31 december, is algemeen directeur Marcel
Borst uit dienst getreden
Marcel Kraa is per 1 maart benoemd tot coördinator Opleidingen en per 15 juni kwam Anja Kiewiet het
frontoffice van het Bondsbureau versterken.
Tessa Hexspoor en Jasminka Oeij verrichten per 1 januari vrijwilligerswerk bij de NTTB.
De NTTB heeft samen met SBN en KNAS het HR-project met de systematiek van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken en competentiemanagement verder
ontwikkeld en geïmplementeerd.
Ook in 2015 heeft de NTTB gebruik gemaakt van stagiairs: Tiffany Ras, Tessa Tersluijs en Peter van
der Vlies liepen stage op het Bondsbureau.
1.4
Bondsraad
De Bondsraad kwam in 2015 bijeen op 27 juni, 19 september en 21 november.
Tijdens de voorjaarsvergadering is de Bondsraad geïnformeerd over de stand van zaken van het
onderdeel Marketing & Communicatie, het project Ouderentafeltennis en de extra activiteiten die zijn
ontwikkeld met de financiële impuls die de Bondsraad in 2014 had goedgekeurd. Daarnaast werd de
Bondsraad bijgepraat over het RTC+ plan, de CTO-instroom, activiteiten op het gebied van SPO
(Sport- en productontwikkeling) en het nieuwe ranglijstsysteem. Verder heeft de Bondsraad de
jaarverslagen van de Bondsraadscommissies goedgekeurd en leden van deze commissies
(her)benoemd. Omdat nog niet alle gegevens voor het financiële jaarverslag 2014 beschikbaar waren
is voor het vaststellen van de jaarrekening op 19 september een extra Bondsraadsvergadering
uitgeschreven.
Wel werden wijzigingen in de Statuten, het Algemeen en Afdelingsreglement en het
Competitiereglement geaccordeerd.
In de extra vergadering in september werden het financiële jaarverslag en het algemene jaarverslag
vastgesteld.
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De Bondsraadsvergadering van november stond in het teken van de toekomst. Het jaarplan 2016, de
begroting 2016 en de contributies werden na een uitgebreide discussie vastgesteld. De
uitgangspunten voor het Meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. werden eveneens besproken. In deze
vergadering werden 5 functiezetelhouders benoemd, waardoor per eind 2015 nog drie onbezette
functiezetels resteerden.
1.5
Bestuurlijke vernieuwing
De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing heeft in 2015 het project afgerond. Aan het eind van het jaar
werd al gestart met de implementatie die in de loop van 2016 zijn verdere beslag moet krijgen.
1.6
Servicepunt en de opstart van de Afdelingsondersteuning
Begin 2015 is als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing het Servicepunt opgestart.
Doel van dit Servicepunt was het versterken en versnellen van de ondersteuning vanuit het
Bondsbureau in Zoetermeer richting de acht afdelingen en alle NTTB-verenigingen. Op het emailadres service@nttb.nl zijn weinig vragen binnengekomen. De betreffende vragen zijn vrijwel
allemaal snel afgehandeld.
Het Servicepunt heeft gefunctioneerd als een vraagbaak voor iedereen en is aanbodgericht aan het
werk gegaan.
Eén van de Servicepuntmedewerkers is zich steeds meer gaan richten op het aanbod. Zij heeft in het
voorjaar contact gelegd met diverse afdelingsbestuursleden.
In de Bondsraadsvergadering van 27 juni 2015 is het voorstel van de Werkgroep Bestuurlijke
vernieuwing “De afdeling: de verbindende schakel” aangenomen. Het Servicepunt is vervolgens aan
de slag gegaan om de invoering van de afdelingsondersteuning in 7 van de 8 afdelingen voor te
bereiden (voor ZuidWest geldt een overgangssituatie omdat daar geen afdelingsbestuur is, maar
gewerkt wordt met twee betaalde afdelingsmanagers). In het najaar zijn gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen over de gewenste ondersteuning. Hieruit resulteerde
een uitgewerkt overzicht van de taken van de afdelingsondersteuners, waarin zowel de algemene
taken van alle afdelingen warden benoemd als de afdelingsspecifieke wensen en behoeftes. De
werving van kandidaten is in november gestart.
In het najaar is ook gewerkt aan een nieuwe opzet van het activiteitenplan van de afdelingen en de
bijbehorende budgetaanvraag. Het Servicepunt heeft hierin een ondersteunende rol gespeeld.
Vanaf oktober was het Servicepunt verantwoordelijk voor de uitgave van de Maandinfo.
Per eind december is het Servicepunt opgeheven. De taken van het Servicepunt zijn inmiddels
neergelegd bij de (nieuwe) coördinator afdelingsondersteuning.
1.7
Aanbeveling Goed Sportbestuur
Ook in het verslagjaar is door het Hoofdbestuur aandacht besteed aan deze code.
1.8
Internationaal
Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de ITTF en de ETTU. Tijdens de
Wereldkampioenschappen in Suzhou (China) in april/mei 2015 hebben zowel ITTF als ETTU hun
congressen georganiseerd. Hoofdbestuurslid Jan Simons en Directeur Tafeltennis Achim Sialino
hebben de NTTB hier vertegenwoordigd. Irene Faber werd benoemd tot lid van de ITTF Sports
Science and Medical Committee. Piet van Egmond, Igor Heller en Albert Rooijmans werden
herbenoemd in de diverse ITTF-commissies.
Tijdens de Europese Kampioenschappen in Ekaterinburg (Rusland) heeft de ETTU nogmaals een
congres georganiseerd. Vicevoorzitter Jan Simons en Directeur Tafeltennis Achim Sialino hebben de
NTTB tijdens deze vergadering vertegenwoordigd.
Binnen de ETTU was Nederland vertegenwoordigd door Ronald Kramer – voorzitter ETTU, Emie
Dekker – Technical Committee, Olaf Diels – Board of Appeal, Igor Heller – voorzitter Ranking
Committee en Joke Wijker – Youth Committee.
Binnen de ITTF had Albert Rooijmans zitting in de ITTF Umpires & Referees Committee, Irene Faber
in de Sports Science and Medial Committee, Piet van Egmond in de Equipment Committee en Igor
Heller in de ITTF Rules Committee.
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1.9
Preventie seksuele intimidatie
Ook in 2015 was Inge Schultze de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB. Zorgvuldige aandacht
voor dit onderwerp blijft van groot belang. Op de website van de NTTB is informatie voor verenigingen,
leden en groepsbegeleiders te vinden.
Daarnaast doet de NTTB mee aan de regeling waarbij verenigingen voor hun vrijwilligers gratis een
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Het Hoofdbestuur en een aantal coaches
hebben deze VOG-verklaring inmiddels aangevraagd en in 2016 zullen ook de personeelsleden van
de Federatie deze verklaring aanvragen.
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SPORT- EN PRODUCTONTWIKKELING
Sport- en Productontwikkeling (SPO) zorgt ervoor dat diverse doelgroepen in onze samenleving
kennismaken met tafeltennis als sport. In 2015 richtte het team zich op een flink aantal doelgroepen.
Natuurlijk is het altijd belangrijk om jeugd kennis te laten maken met tafeltennis. Daartoe is al sinds
2010 Table Stars opgezet en succesvol geïmplementeerd door het hele land. Elk jaar starten weer
nieuwe verenigingen met dit programma dat twee kernwaarden heeft: 1. door middel van speelse
oefeningen kunnen jonge kinderen kennismaken met een complexe sport als tafeltennis en 2. dit doen
we door oefeningen gericht op het trainen van de oog-hand coördinatie op scholen aan te bieden.
Binnen de groep jeugd onderscheiden we de doelgroep jeugd onder 13 en oudere jeugd. Wat het
ledenbestand van de NTTB laat zien is dat de instroom van jonge jeugd dankzij Table Stars is
toegenomen, maar dat de uitstroom van oudere jeugd bijzonder hard gaat. Hiertoe is een extra
opdracht geformuleerd in 2015. Ook binnen de groep jeugd hebben we speciaal aandacht voor het
werven en behouden van meisjes toegevoegd aan onze activiteiten in 2015. Meer over beide
aandachtspunten in dit jaarverslag.
Bijzonder trots zijn we nog steeds op onze samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. Het is
altijd fijn als mensen geloven in de potentie van je sport. Het gaat hier om het stimuleren van
tafeltennis voor de doelgroep sporters met een beperking. Twee RTC’s voor paratafeltennis zagen in
2015 het levenslicht en er werden workshops ‘tafeltennis als revalidatiesport’ gegeven bij
revalidatiecentra. Daarnaast ontvingen we nieuwe rolstoeltafels om rolstoeltafeltennis verder te
bevorderen.
Ook ouderen zijn een doelgroep die zich mogen verheugen in een groeiende aandacht vanuit de
sport. Nederland vergrijst en dus is het belangrijk deze mensen gezond en fit te houden, onder andere
door ze te laten tafeltennissen. Twee mooie promofilmpjes, opgenomen bij Red Stars Venray en bij
Tafeltennis Nijmegen, laten zien waarom tafeltennis zo’n geschikte sport is voor ouderen.
Uiteraard is het de bedoeling dat onze verenigingen met de producten en ondersteuning vanuit team
SPO aan de slag gaan om doelgroepen te werven en te behouden. Team SPO kan dat nooit alleen en
werkt daarom nauw samen met Opleidingen en Wedstrijdzaken. Waar geworven wordt, moet ook aan
behoud gewerkt worden, anders zet je niet alleen de voordeur open, maar ook de achterdeur.
Sterke en gezellige verenigingen beogen we te krijgen door besturen te versterken. Het NTTB
verenigingscongres kreeg weer een mooi rapportcijfer. Ook zette de NTTB samen met andere
sportbonden de sportbestuurdersacademie op: een sportbreed platform voor
verenigingsondersteuning. Daarnaast blijven we actief deelnemer aan de beweging die gewenst
gedrag tijdens sportbeoefening voorstaat: Naar een veiliger sportklimaat. In dat kader zijn posters
“welkom op de club” ontworpen. Sociale veiligheid begint immers bij een warm welkom.
De NTTB steekt veel energie in het leren kennen van haar verenigingen en in het op de hoogte blijven
van alle veranderingen die zich om hen heen afspelen. Zo zijn de maatschappij en de sport nauw met
elkaar verbonden: beweegt de een, beweegt de ander. Waar nodig pakt team SPO signalen uit de
praktijk op en vertaalt dit in haar productaanbod, en waar nodig geeft team SPO een signaal af aan
verenigingen met de wens dat zij dit opnemen in hun aanbod.
Sportontwikkeling maken we samen door en kan niet zonder de inzet van heel veel deskundige
vrijwilligers, bij verenigingen en bij NTTB-commissies en afdelingen. De sport ontwikkelt zich niet op
het kantoor in Zoetermeer, maar op de 559 verenigingslocaties en de vele andere locaties waar zich
een tafeltennistafel bevindt.
2.1
Stimulering Jeugdsport
De inzet op Table Stars richtte zich dit jaar op het ondersteunen van 16 nieuwe verenigingen die met
Table Stars aan de slag zijn gegaan. Tevens is er veel tijd gestoken in gesprekken met de
afdelingsvrijwilligers die het product in de afdeling moeten (gaan) ondersteunen. De NTTB is blij dat
eind 2015 in alle afdelingen iemand actief is om jeugdsport en werving via Table Stars richting de
verenigingen te ondersteunen. Dit heeft geleid tot extra bijscholingen in de afdelingen ZuidWest en
Noord.
Medewerker jeugdsport Sven Groot heeft TTV Pijnacker, Never Despair en Scyedam verder
ondersteund in het uitrollen van hun Sportimpulsaanvraag. Ook zijn 3 nieuwe aanvragen ondersteund
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en ingediend. Een daarvan werd toegekend. Taverzo mag vanaf 2015 Table Stars in de wijk
Palenstein aanbieden en Sven Groot heeft vanuit team SPO zijn ondersteuning hierop aangeboden.
De Table Stars monitor is ingevuld door voornamelijk bestuursleden van 216 verenigingen. Van hen
gaf 50% aan met een of meerdere scholen samen te werken. 95% doet dit met basisscholen, 35%
met middelbare scholen en 5% op het voortgezet onderwijs. Meer dan 70% van de activiteiten werd
door niet-gediplomeerde vrijwilligers verzorgd. Zij kiezen grotendeels voor aanbod dat ze zelf
bedenken (70%). Deze ontwikkeling juichen we niet toe. Het is ook daarom dat de NTTB ervoor kiest
in 2016 campagne te voeren om eigen activiteiten in de lijn van Table Stars in te passen. Het product
is daar flexibel genoeg voor. Vanuit het vermarkten van je sport gezien is het voeren van één sterk
merk beter dan 100 losse merkjes.
Eind 2015 heeft tekstbureau Ravestein en Zwart voor de NTTB de redactie gevoerd op het
samenstellen van een Table Stars handboek. Dit zal in 2016 verschijnen en biedt een compleet
overzicht van de mogelijkheden die Table Stars verenigingen en scholen biedt.
Het aantal verenigingen met jeugd is wederom gegroeid: we zitten nu op 350 verenigingen, een groei
van 45 clubs. Dat klinkt mooi, maar met een dalend aantal jeugdleden betekent dit (te) veel
verenigingen met maar heel weinig jeugd. Dat is nooit goed voor het behoud van met name oudere
jeugd die meestal voor de gezelligheid lid blijven. De daling in het ledenaantal bij de oudere jeugd is
zorgwekkend te noemen. Daar waar de instroom goed blijft, lukt het niet jeugd boven 13 te behouden
op de club. Reden te meer om hier met elkaar veel aandacht aan te schenken
Oudere jeugd
Dankzij extra financiële middelen vanuit de contributie kon Renske van Bruchem een opdracht
uitvoeren om twee doelen te realiseren: besturen informeren over kenmerken van de doelgroep
oudere jeugd in het tafeltennis en te onderzoeken welke producten de NTTB kan ontwikkelen voor
deze doelgroep. Renske leverde een presentatie af met daarin bruikbare tips voor
verenigingsbesturen hoe aandacht te besteden aan deze doelgroep. Ze ontsloot op de NTTB-website
een overzicht van het huidige NTTB-aanbod voor deze doelgroep en onderzocht mogelijkheden voor
nieuwe producten. Haar advies betrof het aanpassen van het competitieaanbod, aansluiten bij de
ontwikkelingen in meisjestafeltennis en aansluiten bij wat de doelgroep zelf aangeeft aan behoeftes.
Dit betekent dat clubs en de NTTB sneller moeten kunnen inspringen op trends waar de jeugd
gevoelig voor is.
Meisjestafeltennis
Dankzij extra financiële middelen vanuit de contributie kon Saskia Meijer een opdracht uitvoeren om
twee doelen te realiseren: besturen informeren over het werven en behouden van meisjes op de club
en onderzoeken welke producten de NTTB kan ontwikkelen voor deze doelgroep. Zij richtte een
expertgroep op en stelde met hen een vragenlijst op voor kleinschalig onderzoek. Ze haalde ook
informatie op bij de Duitse, Vlaamse en Engelse bond, die ook kampen met dalende aantallen meisjes
in de tafeltennissport.
Een presentatie met verzamelde goede voorbeelden en tips uit binnen-en buitenland, gericht op
verenigingsbesturen, moet besturen bewuster maken van het feit dat je aan meisjes anders aandacht
besteedt dan aan jongens en hoe daar dan vervolgens naar gehandeld kan worden.
Voor vernieuwing in aanbod is gekeken naar Aerobic Table Tennis, een product uit Engeland. De
initiatiefnemer is naar Nederland gekomen en heeft drie personen opgeleid tot Aerobic Table Tennis
instructeur. In Den Haag en Rotterdam zijn de eerste clinics op scholen gegeven en Britt Eerland is
daarbij als boegbeeld betrokken. In 2016 wordt dit product in Nederland door de NTTB gelanceerd.
Ontwikkeling Table Stars Challenge
Kennismaken via Table Stars is laagdrempelig en speels. Challenge is een logisch vervolg op de
Table Stars lessen op school. Doel is om kinderen via speelse techniekoefeningen, kennis van
spelregels en omgangsnormen voor te bereiden op de competitie. De Challenge leggen ze af tijdens
een afsluitend toernooi, georganiseerd door één vereniging. Meerdere kleinere verenigingen zonder
eigen accommodatie kunnen hierbij aansluiten. De Challenge is bedoeld voor NTTB-leden.
Table Stars Challenge is in 2015 verder doorontwikkeld. De lesstof is klaar en getest op een tweetal
locaties. In het voorjaar 2016 worden de materialen geproduceerd en worden de laatste pilots
gehouden. Het volledige product komt beschikbaar in het seizoen 2016-2017.
Table Stars The Battle
Op zondag tijdens het NK Tafeltennis organiseert de NTTB Table Stars The Battle. Dit is het officiële
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scholenkampioenschap voor beginnende tafeltennissers. Doel is om kinderen die graag tafeltennissen
maar dit nog niet bij de vereniging doen kennis te laten maken met de wedstrijdsport. Sponsor van dit
mooie evenement is TT-Sport die fraaie shirts en prachtige medailles ter beschikking stelt. Er deden
dit jaar 130 kinderen mee, verdeeld over 21 teams. In totaal waren dat winnaars van de door 13
verenigingen georganiseerde voorrondes. Met nog eens 104 extra bezoekers (ouders, leraren en
coaches) was het daarmee een levendig evenement.
Deelname aan The Battle leidt tot ledengroei; dat is zichtbaar bij een aantal verenigingen, zoals bij
Scyedam (Schiedam) en NTC Leogang uit Nunspeet die al jaren meedoen. Ook in Den Haag is het
effect op de ledenontwikkeling zichtbaar, onder andere HTTV-070 groeide in 2015 dankzij de lokale
voorronde en de landelijke finale van The Battle.
NTTB Tafeltenniskamp
Het tweede NTTB Tafeltenniskamp Vrienden Maken werd georganiseerd van 3 t/m 8 augustus 2015 in
Ysselsteijn en Venray. Met dank aan POSNO Sport, OH Reclame en TTV Red Stars werd voor 42
deelnemers dit zomerkamp, gericht op de breedtesport, georganiseerd. Dit was bijna een
verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar: velen kwamen terug naar de
mooie locatie en naar de geweldige trainers. Kampleider Sven Groot formeerde een team van
(breedtesport)trainers: Martijn Spithoven en Elke Janssen (Tafeltennis Nijmegen), Dicky de Jong
(SKF), Dave Wolbertus (Tanaka), Eveline Petstra (Effekt ‘65) en Huub Thijssen van Red Stars en
hemzelf. Het kamp richt zich op spelers in de leeftijd van 12 tot met 17 jaar en heeft als doel het
behoud van oudere jeugdspelers.
Deelname Nationale Sport Week
Zoals elk jaar was de NTTB aanwezig bij de opening van de Nationale Sport Week (NSW), deze keer
gehouden in Doetinchem (18-25 april 2015). De tafeltennissport was vertegenwoordigd door drie
enthousiaste verenigingen: Taverdo, Wehl en Relax. Ze organiseerden diverse tafeltennisspellen op
verschillende tafelformaten. Met ondersteuning van de NTTB was een flyer ontworpen waarop deze
drie verenigingen zich presenteerden.
Het aantal tafeltennisactiviteiten tijdens de Nationale Sport Week steeg spectaculair: 90 activiteiten
werden georganiseerd, ook door niet-tafeltennisverenigingen. 45 tafeltennisverenigingen waren actief
voor heel uiteenlopende doelgroepen. De tafeltennisactiviteit gericht op meisjes in Lichtenvoorde
(Litac) trok veel publiciteit door de grote opkomst van 80 deelneemsters.
Vanaf volgend jaar is de NSW niet meer in april maar in september.
2.2
Doelgroepen werven en behouden
Naast jeugd (2.1) richt de NTTB zich op het ontwikkelen van nieuw aanbod voor paratafeltennissers
en voor volwassenen. Deze laatste doelgroep is breed en in het meerjarenbeleidsplan gedefinieerd
als ‘sportwisselaars’ en ‘35+’. De projecten met de KNVB en KNHB (sportwisselaars) en
Bedrijfstafeltennis (35+) zijn afgerond. De doelgroep ouderen is toegevoegd aan het meerjarenbeleid.
Paratafeltennis
Team Parasport functioneerde op volle kracht. Het Bondsbureau zorgde voor de nodige
ondersteuning en legde de verbindingen waar nodig (intern en extern). De NTTB mocht zich weer
verheugen op een samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. De door JCF gefinancierde 10
rolstoeltafels werden tijdens de NK in Zoetermeer aan het publiek getoond, voorzien van het
samenwerkingslogo NTTB-JCF.
De contacten met de revalidatiecentra werden verder uitgebreid met workshops gehouden op
revalidatiecentrum Rijndam (Rotterdam), Goes (waar ook Terneuzen aanwezig was) en De
Trappenberg (locaties Almere en Huizen waren aanwezig). In samenwerking met de Nederlandse
Basketballbond en de Nederlandse Skivereniging werden bovendien bewegingsagogen uit diverse
revalidatiecentra enthousiast gemaakt voor tafeltennis als revalidatiesport.
Ook het opstarten van twee Regionale Trainingscentra voor paratafeltennis, in Rotterdam en Zwolle,
valt binnen de samenwerking. De gezamenlijke kick-off was op Papendal. Verder organiseerde de
NTTB samen met TTV Belcrum het tafeltennistoernooi tijdens de Paragames in Breda.
Van NOC*NSF ontvingen we ook de nodige steun. Zo konden we aansluiten bij een generieke
interventie ‘Aangepast Sporten’ waardoor ook de lesmap “Tafeltennis als revalidatiesport” via de
Sportimpuls aangevraagd kan worden. We kregen ook subsidie om het classificatieproces onder te
brengen binnen de bondsorganisatie. Ingrid van Veldhoven en Gerard Dijkland (in opleiding) zijn onze
classificeeders. Een online registratietool legt alle gegevens vertrouwelijk vast.
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De jaarlijkse bijeenkomst voor verenigingen met (interesse voor) paratafeltennis werd goed bezocht,
29 clubs waren aanwezig. Ook op het NTTB-verenigingscongres was er aandacht voor deze
doelgroep. Paratafeltennisster Yvette Moerdijk hield plenair haar inspirerende verhaal. Tijdens het
Verenigingscongres is een prijs uitgereikt aan de vereniging met de meeste parasporters. Dat was in
2015 GSVA uit Amersfoort.
Ouderen
Dankzij extra financiële middelen vanuit de contributie kon Marit Martens-Scheers een opdracht
uitvoeren om twee doelen te realiseren: besturen laagdrempelig informeren over de doelgroep
ouderen en onderzoeken welke producten de NTTB kan ontwikkelen voor deze doelgroep. Zij leverde
een presentatie boordevol praktische tips over deze doelgroep af. Deze informatie komt o.a. voort uit
deelname van de NTTB aan het cluster 50+ van NOC*NSF. Zij boden ons ook de mogelijkheid een
promotiefilm te maken over deze groeiende groep leden. Deze eer viel ten deel aan Tafeltennis
Nijmegen die een van de meest succesvolle 50+ groepen heeft binnen tafeltennis in Nederland. Een
ander succesverhaal werd eveneens op film vastgelegd: het 50-fit programma dat Red Stars bedacht
en succesvol uitvoerde. Ook werd een animatie, gericht op het informeren van verenigingen,
opgeleverd. De ervaringen van diverse verenigingen hebben geleid tot een adviesrapport. Dit project,
Vitaal Tafeltennis (ViTT) geheten, zal in 2016 volledig tot wasdom komen.
2.3
Clubadvies
Alle medewerkers uit het team SPO zijn verenigingsadviseur en doelgroepspecialist. Zo bieden ze
besturen vanuit hun expertise handvatten, kennis en praktijkgerichte tools aan om bestuurders van
een vereniging niet alleen brandjes te laten blussen op de korte termijn maar vooral lijnen uit te laten
zetten voor de lange termijn. Een belangrijk programma binnen Clubadvies is Thuis in Tafeltennis, ook
wel ‘Naar een veiliger sportklimaat’ genoemd. Dit programma wordt aangestuurd vanuit NOC*NSF en
richt zich naast bestuurders ook op ander kader binnen de vereniging (trainers en scheidsrechters).
Zie hiervoor dan ook het verslag bij Opleidingen.
Accommodatieadvies valt ook onder verenigingsondersteuning. Het zichtbare resultaat van vrijwilliger
Peter van Mil zorgt voor veel tevredenheid bij clubs én hun tegenstanders. Diverse
nieuwbouwtrajecten lopen meerjarig en in 2015 konden twee clubs de deuren van hun nieuwe
clubgebouw openen!
Verenigingsondersteuning – in gesprek met
De NTTB organiseerde in 2015 voor de vijfde maal tijdens de NK het Verenigingscongres, voor de
derde maal in de businesslounge van het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Er waren 97 deelnemers
afkomstig van 59 verenigingen aanwezig. Ze kregen het thema “Bat to the Future” voorgeschoteld,
met plenaire discussies en 8 workshops om te volgen. De deelnemers waardeerden het congres met
een 7,6.
Naast het landelijke congres vonden twee afdelingscongressen plaats: een in de afdeling ZuidWest,
met dank aan TTV Never Despair, en een in de afdeling Gelre, gekoppeld aan de voorjaars ALV.
In 2015 ging het Hoofdbestuur met de Directeur Tafeltennis op pad om te praten over het huidige en
nieuwe meerjarenbeleid en de daarbij behorende financiële consequenties. In alle afdelingen werd het
gesprek aangegaan, al was op sommige locaties de opkomst teleurstellend.
Ook in 2015 zijn Achim Sialino en Ingrid Koppelman (Hoofd Sport- en Productontwikkeling) op
verenigingsbezoek geweest. Er konden 13 afspraken worden ingepland. De bezoeken werden van
beide kanten erg gewaardeerd. In een open, constructieve sfeer konden allerlei zaken besproken
worden.
In Den Haag werd een bijeenkomst belegd met drie Haagse clubs. Concrete opvolging van de
samenkomst was het opzetten van een tafeltennisevenement in het Atrium van het stadhuis in Den
Haag. In overleg met de NTTB is aan dat programma, geïnitieerd door de gemeente Den Haag, een
reeks clinics Aerobic Table Tennis op Haagse basisscholen toegevoegd, met als afsluiter een
openbare clinic met aanwezigheid van international Britt Eerland.
Thuis in Tafeltennis
‘Naar een veiliger sportklimaat’ biedt vanuit NOC*NSF aan NTTB-verenigingen mogelijkheden om zich
bestuurlijk te versterken. Dat kan door de NTTB-verenigingsbox te gebruiken of door het volgen van
‘Besturen met een Visie’, een cursus van drie avonden, gevolgd door de workshop ‘Sportief Besturen’,
van één avond. Doel van deze opleidingen is verenigingsbesturen bewust te laten besturen, een stip
aan de horizon te formuleren en verder te kijken dan de waan van de dag. In totaal zijn drie sessies
‘Besturen met een Visie’ georganiseerd en twee keer de opleiding ‘Sportief Besturen’.
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Nieuw was dit jaar de workshop gericht op ouders van jeugdspelers “Lang leve de sportouder”. Wilma
Janssen, zelf sportouder en bestuurder, werd opgeleid als docent voor deze workshop. VVV
Leidschendam, een vereniging met steevast veel jeugd, mocht de eerste vereniging zijn die de
workshop aan de ouders aanbood.
Het aantal deelnemende verenigingen binnen Thuis in Tafeltennis stond eind 2015 op 144. Hun
deelname varieert in activiteit. Veel van hen hebben aan de minimale eisen van het programma
voldaan: zichtbaar maken dat sociale veiligheid een rol speelt op de vereniging middels het benoemen
van een vertrouwenscontactpersoon, het hebben van een protocol omtrent gedrag en/of het
aanvragen van de gratis VOG voor verenigingsvrijwilligers. Een groeiend aantal verenigingen besteedt
zichtbaar aandacht aan het verbeteren van de spelregelkennis via www.tafeltennismasterz.nl.
De deelname van onze verenigingen wordt gemonitord via Regis, de tool van NOC*NSF.
2.4
Accommodatiezaken
Op diverse plekken is Peter van Mil op bezoek geweest om met gemeente en vereniging stappen te
zetten in het proces om accommodaties te verbeteren of te vernieuwen. De Accommodatiecommissie
beantwoordt vragen van verenigingen omtrent energiebesparing en verduurzaming, de ecotaks,
verlichtingseisen, vloeren en de eisen aan de natte ruimtes en legionellabestrijding.
Opvallend was het hoge aantal vragen omtrent huurverhogingen die werden doorgevoerd door de
diverse gemeenten. Ook in gesprekken met verenigingen kwam deze ontwikkeling naar voren. Dit
hangt samen met overheidsbeleid dat meer taken verschuift naar lokale overheden. Bezuinigingen
dwingen dan tot het verkrijgen van meer inkomsten, o.a. door huurverhogingen.
Van Mil is al langer bezig met nieuwbouwplannen in Amsterdam en Wessem; hier begint nu schot in te
komen. Westerzicht (Vlissingen), Rijnsoever (Katwijk), DHC (Delft) en Smash Woudenberg mochten
feestvieren en hun zalen openen voor het publiek. Net voor het einde van het jaar kwam daar ook nog
Zoetermeer bij: Taverzo. Dit is de eerste zaal in Nederland die ITTF is goedgekeurd.
De regeling Ecotaks werd in 2015 niet meer aangeboden door VWS. De NTTB heeft actief
meegepraat over de opvolger: verduurzaming sportaccommodaties. De regeling is medio 2015
aangekondigd en gaat per 1 januari 2016 van start.
2.5 Overige sportontwikkeling
Naast activiteiten die voortkomen uit projecten, vaak gekoppeld aan doelgroepen, houdt team SPO
zich ook bezig met het ondersteunen van verenigingen die promotie-activiteiten organiseren. Hiertoe
heeft de NTTB de beschikking over inmiddels twee snelheidsmeters en een partytent. Ook is een
professionele ballenrobot aangeschaft om te verhuren aan clubs die hiermee de aandacht willen
trekken. De NTTB verkoopt nog steeds succesvol de iPONG tafel aan verenigingen en bedrijven. Ook
zijn de kleine tafeltjes te huur.
Tijdens de interlanddagen in Gispen was de NTTB actief om een eerste clinic Aerobic Table Tennis te
organiseren met niemand minder dan Britt Eerland. Een andere ambassadeur van onze sport waar de
NTTB trots op is, is Yvette Moerdijk. Zij sprak de bestuurders toe waarom een gehandicapte sporter
geen last maar een plezier is voor je vereniging.
Tijdens Table Stars The Battle werd een demonstratie gehouden door Jasminka Oeij (A-speelster) en
Bas Hergelink (parasporter). Ook was een tafeltennisspeeltuin ingericht voor de jongste bezoekers
van de NK.
Tijdens de open dag van de Johan Cruyff Foundation in het Olympisch Stadion in Amsterdam was de
NTTB ook vertegenwoordigd met een tafel en een stand.
In 2015 voerde het hoofd SPO diverse gesprekken met tafeltennisondernemers om met hen tot
samenwerking te komen. Deze ondernemers kunnen de benodigde inzet op lokaal niveau prima
oppakken. Met collegabonden werd op diverse momenten overleg gevoerd om ook aan te sluiten bij
de sportbrede ontwikkelingen, momenteel aangeduid als ‘de transitie in de sport’.
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3
OPLEIDINGEN
Opleidingen heeft zich in 2015 naast de versterking in het aantrekken van een nieuwe coördinator
Opleidingen verder ontwikkeld door onder andere op het gebied van scheidsrechters- en
toernooileidersopleidingen goede progressie te boeken op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak.
De trainersopleidingen zijn verder geoptimaliseerd, waardoor het afgelopen jaar een flinke verhoging
in het slagingspercentage is bereikt. Echter door het dichtdraaien van de subsidiekraan door
NOC*NSF voor het aantal geslaagden is deze goede prestatie financieel geen succes geworden.
Zoals vrijwel elk jaar werd een trainersopleiding ge-audit door NOC*NSF, waarbij in 2015 volledige
goedkeuring is gegeven aan de opleiding Tafeltennisbegeleider 2 (TT2) en aan de ‘deskresearch’
(verzamelen van gegevens/informatie uit diverse bronnen en deze integreren in reeds bekende
informatie) voor Tafeltennistrainer 3 (TT3). Dit zijn de laatste opleidingen die individueel worden geaudit. Er is besloten dat vanaf 2017 alle (vooralsnog trainers-) opleidingen één keer per vier jaar
tegelijkertijd ge-audit zullen worden.
De Elektronische Leer Omgeving (ELO) maakte een ontwikkeling door waarbij voornamelijk het
gebruiksgemak en de snelheid verhoogd zijn. De NTTB blijft kritisch kijken naar dit systeem en zoekt
continu naar betere en/of goedkopere alternatieven. De aan ‘ELO’ verbonden NTTB Opleidingen
Webshop is in het afgelopen jaar meer en meer gebruikt als reguliere webshop. Dit heeft door het
effectievere afhandelingsproces met name onze leden meer klantvriendelijkheid en tevredenheid
bezorgd.
3.1
Trainers
Na het succesvolle 2014 op het gebied van inschrijvingen (grotendeels gedreven door de éénmalige
100% restitutieregeling) is het aantal inschrijvingen voor 2015 drastisch afgenomen. Er is één
Tafeltennisbegeleider 1 opleiding gestart met 11 deelnemers. De geplande opleidingen
Tafeltennistrainer 2 hebben in 2015 geen doorgang kunnen vinden door het lage aantal inschrijvingen.
Tegen het einde van 2015 waren er voldoende inschrijvingen voor één opleiding die dan ook meteen
is gestart. Aan het eind van het jaar is na veel inspanning de opleiding TT3 in Rotterdam
(samenvoeging met Zwolle) gestart met 12 deelnemers. De TT4 opleiding die in samenwerking met
NOC*NSF werd aangeboden startte met 1 deelnemer; uit de lichting van 2014 slaagde 1 deelnemer in
dit jaar. Voor de opleiding TT5 (volledig door NOC*NSF verzorgd) werden in 2014 al 2 deelnemers
aangemeld, maar door het beperkte aantal inschrijvingen is deze opleiding nog niet gestart.
3.2
Toernooileiders
Van de 7 deelnemers aan de opleiding Toernooileider 3 (TL3) zijn er 5 geslaagd. Hierdoor krijgen
verschillende bestaande toernooien een (extra) kwaliteitsimpuls en is de kans op succesvolle nieuwe
toernooien weer gestegen. De opleidingen worden met ondersteuning van het Bondsbureau
ontwikkeld door experts als Joke Wijker, Igor Heller en Joop Matteman.
3.3
Scheidsrechters
De online spelregelmodule Tafeltennismasterz.nl en het daar te behalen spelregelbewijs SR1 (is ook
dit jaar regelmatig bezocht en geraadpleegd. In totaal zijn er 65 geslaagden bij gekomen. Door meer
aandacht voor spelregels en de rol ‘arbitragecoördinator’ bij verenigingen waren er ook meer
inschrijvingen voor de opleiding SR2 (8 deelnemers) en SR3 (3 deelnemers). Daaruit voortvloeiend
ook voor SR4 nog 2 deelnemers.
Begin november is het tweede ‘Spelregelcafé’ georganiseerd voor alle arbitragecoördinatoren en
andere geïnteresseerden, waarbij zij meer te weten kwamen over hun rol bij de vereniging en de
workshop SR2 (waaraan zij ook succesvol deelnamen).
De Expertgroep Opleidingen Arbitrage (EAO) zorgt (al lange tijd) voor de inhoudelijke en uitvoerende
kant van scheidsrechtersopleidingen. Mede dankzij de inzet van deze groep experts ontwikkelen het
scheidsrechterskorps en de bijbehorende opleidingen zich de laatste jaren steeds meer.
3.4
Bijscholingen en (trainers)licenties
Het afgelopen jaar werden drie bijscholingen met 33 deelnemers door het Bondsbureau
georganiseerd met Table Stars als onderwerp. Daarnaast zijn in samenwerking met de Vereniging van
Tafeltennis Trainers (VVTT) 6 bijscholingen georganiseerd met 105 deelnemers. Zoals elk jaar houdt
13

de groep actieve trainers niveau 5 twee keer per jaar een intervisiebijeenkomst als bijscholing voor
deze groep. Dit heeft bijgedragen aan in totaal 595 trainers (TT1 t/m TT5) met een licentie. Het aantal
licenties is een stuk lager doordat veel licenties vervallen zijn door het aflopen van de regeling
‘Generaal Pardon’, zoals die in 2010 ingevoerd is.
Opleiders
Er is een scholing geweest in juni, georganiseerd door NOC*NSF voor opleiders: de Nationale
Opleidersdag, welke (twee)jaarlijks terug zal komen. Hieraan hebben 5 NTTB-opleiders deelgenomen.
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4
TOPSPORT
4.1
Highlights 2015
2015 stond qua prestaties duidelijk in het teken van de WK individueel in Suzhou (China), de 1e
Europese Spelen in Baku (Azerbeijan), de EK in Ekaterinburg (Rusland) en de EK Paratafeltennis in
Vejle (Denemarken).
Tijdens de WK individueel schreef Jie Li historie door de eerste individuele medaille voor Nederland te
winnen: in het dubbel behaalde zij met haar Poolse partner de 3e plaats.
De Europese Spelen kenden een Nederlandse finale waar Jiao Li van Jie Li won en zich hierdoor
rechtstreeks plaatste voor de Olympische Spelen. Het damesteam bereikte de finale, maar moest het
goud aan Duitsland laten. Met name de media-aandacht en de aanwezigheid van NOC*NSFbestuurders maakten dit evenement zeer waardevol en dit heeft veel aan een positieve verandering
van tafeltennis bijgedragen.
De EJK (Europese Jeugdkampioenschappen) in Bratislava (Slowakije) leverde geen bijzondere
resultaten op. De beide cadettenteams slaagden er niet in te promoveren, zodat de NTTB in 2016 met
alle teams in de 2e categorie moet starten. Twee sporters moesten dit toernooi vroegtijdig verlaten
omdat zij disciplinaire overtredingen hadden begaan.
Tijdens de EK Paratafeltennis werden Kelly van Zon en Jean-Paul Montanus Europees kampioen en
plaatsten zich hiermee rechtstreeks voor de Paralympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro.
Tijdens de EK in Ekaterinburg promoveerden de heren uit de Standard division en de dames konden
zich handhaven in de hoogste categorie. Tijdens het individuele toernooi bereikte Jie Li de finale en
veroverde zilver. De heren konden aansprekende prestaties boeken en van een aantal hoger
geplaatste sporters winnen.
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO ) Papendal
Het aantal deelnemers aan het fulltime programma op Papendal was in 2015 als volgt:
- 4 parasporters hebben in 2015 een fulltime programma onder de leiding van Lumen Dekker
en Johan Lieftink gedraaid (Kelly van Zon, Max van Amerongen, Jean Paul Montanus en Bas
Hergelink).
- Dames vanaf januari 2015: Rianne van Duin
- Heren tot juni 2015: Laurens Tromer, Rajko Gommers, Koen Hageraats, Ewout Oostwouder
en Martin Khatchanov (het herenprogramma is door het CTO Papendal opgeheven en alle
heren hebben Papendal in juli moeten verlaten).
- In augustus zijn 6 jonge meiden (Vera van Boheemen, Rachel Gerarts, Shuohan Men, Felicia
Faas, Sharon Janssen en Yoeke Gunsing) onder de leiding van Mirjam Hooman met het
fulltime programma op Papendal begonnen. Mirjam wordt gesteund door Elena Timina en
Marcel Kraa. Felicia en Rachel hebben het programma in december weer verlaten.
- Roel Bogie (volledig) en Collin Jager (2 dagen per week) trainden onder de leiding van Titus
Damsma op Papendal.
Dat betekent dat eind 2015 vijf vrouwelijke tafeltennissers op Papendal trainden. Zij combineerden
een opleiding met toptafeltennis en woonden op of dicht bij Papendal. Het CTO Papendal biedt extra
faciliteiten (massage, voedingsexperts, krachttrainers, medische begeleiding, sociaal
maatschappelijke begeleiding) bij de combinatie van topsport en onderwijs. Op de NTTB-website is
meer informatie over het CTO Papendal beschikbaar (http://www.nttb.nl/Topsport/cto-papendal).
4.2
Algemene en doorlopende beleidsonderwerpen
Talentontwikkeling
De NTTB werkte in 2015 op basis van het principe Long Term Athlete Development (LTAD) het NTTB
Opleidingsplan verder uit. Dit plan is te downloaden via de NTTB-website onder ‘Topsportbeleid’.
Talentherkenning
Op het gebied van talentherkenning hebben in 2015 weer de gebruikelijke activiteiten plaatsgevonden,
zoals de NTTB Jeugdcup en de landelijke Dag van het Talent (Papendal).
De talentgroep paratafeltennis traint op Papendal onder leiding van Gerard Dijkland en bestaat nu uit
de sporters van de nieuw gestarte RTC’s (Zwolle en Rotterdam) en apart uitgenodigde sporters.
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Het ‘onder 13 beleid’ is in 2015 doorontwikkeld. Titus Damsma heeft hiervoor als coördinator de
diverse RTC´s (Regionale TrainingsCentra) begeleid en opgestart. Ook heeft hij een aangepaste
versie van het beleidsstuk ‘Onder 13’ geschreven (zie downloads op onze website) en de centrale
stages verzorgd. Vanaf augustus is het RTC TOP-programma gestart waar voor (op dit moment 8)
talenten extra (inter)nationale activiteiten worden aangeboden.
Informatievoorziening
De topsportagenda werd maandelijks door Directeur Tafeltennis Achim Sialino verstrekt aan alle
belanghebbenden.
Vele sporters (jeugd, para- en Olympic Talent team) hebben een aantal toernooien op eigen rekening
gespeeld om het beperkte internationale programma van de NTTB aan te vullen. Dit verdient extra
waardering en respect vanuit de NTTB.
De heren moesten alle internationale toernooien in 2015 op eigen kosten spelen. Uitzondering waren
de EK in Ekaterinburg en de WK in Suzhou.
4.3
Doping
De Dopingcontrolecommissie heeft in 2015 waar nodig voorlichting gegeven over dopingzaken en
geassisteerd bij het aanvragen van vrijstellingen. Voor zover mogelijk werden de diverse nationale en
internationale contacten onderhouden. Dopingcontroles werden zowel in- als out of competition
uitgevoerd. In het kalenderjaar 2015 waren binnen het Nederlandse tafeltennis wederom geen
dopinggevallen, hetgeen bijzonder positief is voor de Nederlandse tafeltennissport.
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5
WEDSTRIJDZAKEN
5.1
Algemeen
Team Wedstrijdzaken heeft met behulp van de vele vrijwilligers, competitieleiders,
toernooiorganisaties en scheidsrechters wederom een jaar vol met toernooien en
(competitie)wedstrijden georganiseerd.
Op het gebied van wedstrijdzaken was 2015 onder andere het jaar van:
 De werkgroep die gestart is met het plan ‘nieuw/aangepast competitieaanbod’
 Het aannemen door de Bondsraad van de uitgangspunten uit het hiervoor genoemde plan
 Het eerste A-Jeugdranglijsttoernooi in Den Haag
 De toewijzing van het NK Jeugd (NJK) aan Nijmegen
 De doorontwikkeling van de software van Toernooi.nl en de verhoging van het aantal
organisaties van N-evenementen dat er gebruik van maakt
 De aanschaf van 10 speciale rolstoeltafels voor de paratafeltennissers dankzij de
samenwerking met de Johan Cruyff Foundation
 Een principe-akkoord om het contract met het Landstede Sportcentrum in Zwolle voor het NKA met enkele jaren te verlengen
 De eerste succesvolle editie van de Jeugdmasters voorafgaand aan de Masters
 Het definitief toevoegen van een 5e Para Ranglijsttoernooi aan de reeks
 De ingebruikname van het nieuwe NTTB Ranglijst Systeem
5.2
Competitie
De planning en organisatie van de Eredivisie is net zoals in voorgaande jaren uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de Werkgroep Eredivisie. De landelijke senioren- en jeugdcompetities zijn
wederom door Hoofdcompetitieleider (HCL) René van Dijk en Hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL)
Joke Wijker georganiseerd, met ondersteuning vanuit het Bondsbureau.
In de Eredivisie zijn onder begeleiding van de Werkgroep Eredivisie naar aanleiding van het afgelopen
jaar een aantal zaken heroverwogen, waarin onder andere is besloten het aantal teams weer terug te
brengen naar acht om het niveauverschil te verkleinen.
Een extra activiteit (doelstelling middelen uit de herziene begroting 2014) is op basis van onder
andere het competitiecongres in december 2014 nieuw en/of aangepast competitieaanbod
ontwikkelen en invoeren. In het afgelopen jaar is uit de groep belanghebbenden (onder andere
afdelingsbesturen, werkgroep dames en competitieleiders) een werkgroep gevormd met als voorlopig
resultaat door de Bondsraad in juni goedgekeurde uitgangspunten, die vervolgens zijn uitgewerkt in
concrete voorstellen. Deze voorstellen moeten in 2016 leiden tot uitvoering van de plannen.
5.3
Toernooien en wedstrijden
Het Team Wedstrijdzaken heeft op de eerste plaats zijn kerntaken uitgevoerd, zoals het beheer van
de evenementenagenda, materiaalbeheer en de organisatie en coördinatie van alle landelijke
evenementen voor jeugd en senioren, inclusief de topevenementen. Ook de NTTB-website voeden
met actuele informatie als indelingen, uitslagen, ranglijsten en verslagen van de diverse toernooien is
continu uitgevoerd.
Jeugdevenementen
Het nieuwe spelsysteem voor jeugdranglijsttoernooien dat in 2013 is geïntroduceerd zorgt er nog altijd
voor dat vele jeugdspelers met plezier deelnemen aan de toernooien.
Nadat de organisatie in Weert had aangegeven het aantal te organiseren toernooien te willen
verminderen, is de afdeling West ingestapt om het gat op te vullen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in het eerste A-Jeugdranglijsttoernooi van Den Haag. Tijdens de evaluatie is afgesproken het toernooi
ook in de komende jaren voort te zetten.
De Nederlandse Jeugdkampioenschappen (NJK) zijn in 2013 en 2014 een zorgenkindje geweest.
Nijmegen heeft de handschoen echter opgepakt en de editie van 2015 naar tevredenheid neergezet.
Met de verbouwing van de accommodatie zal volgend jaar weer een volgende stap worden gezet.
De jeugd Ranglijstfinale in Amsterdam kon vanwege een onvoldoende bezetting van de organisatie
helaas geen doorgang vinden. Voor volgend jaar is dit toernooi wel gegarandeerd doordat het
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organisatieteam van Taverzo heeft aangegeven het op te willen pakken.
Paratafeltennis
Team Parasport is in 2014 ondergebracht bij de afdeling Sport en Productontwikkeling (SPO), zie ook
hoofdstuk 2. Toernooitechnisch zijn voor 2015 twee ontwikkelingen het vermelden waard.
1. De samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, waardoor we onder andere 10 speciale
rolstoeltafels hebben kunnen aanschaffen. Samen met de 10 rolstoeltafels die we reeds in
bezit hadden kunnen alle paratoernooien nu goed worden bediend.
2. Na het organiseren van het NK Paratafeltennis halverwege het jaar heeft de organisatie van
de vereniging Doing uit Zoetermeer aangegeven een vast toernooi op de kalender aan te
willen bieden. Na enkele gesprekken is overeen gekomen dat er met het Para
Ranglijsttoernooi van Zoetermeer definitief een vijfde Para Ranglijsttoernooi (naast
Amersfoort, Venray, Duiven en Weert) aan de reeks zal worden toegevoegd.
Toernooileidersopleiding
De toernooileidersopleidingen worden in samenwerking met Opleidingen ontwikkeld en aangeboden.
Voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3.
Toernooi.nl
De toernooisoftware van Toernooi.nl is inmiddels de standaard bij onze N-evenementen en is een vast
onderdeel in de toernooileidersopleidingen. Het programma zelf ontwikkelt zich nog verder. Zo zijn in
2015 de ontbrekende toernooivormen toegevoegd. Bovendien is een koppeling gemaakt met de
nieuwe NTTB evenementenapp, zodat standen en uitslagen makkelijk kunnen worden gevonden.
De dekkingsgraad van het aantal organisaties dat werkt met Toernooi.nl is, naast de topevenementen
die al een 100% dekking hebben, verder verhoogd. Diverse organisaties hebben kennis gemaakt met
de software en hebben vanuit de NTTB ondersteuning gekregen, zowel in de voorbereiding als op het
toernooi zelf.
Ook bij de diverse paratoernooien is de interesse voor het werken met Toernooi.nl gewekt. In 2016 zal
daar gevolg aan worden gegeven.
Materialen
Na enkele moeizame jaren met verschillende materiaalleveranciers heeft de samenwerking met
Posno Sport in heel 2015 louter vooruitgang gebracht. Er zijn weinig tot geen klachten gekomen over
de materialen, service en gemaakte afspraken.
De verschillende materialen worden door Posno Sport opgeslagen, vervoerd en waar nodig
onderhouden of vervangen.
5.4
Topevenementen
Onder regie van Team Wedstrijdzaken en in samenwerking met vele vrijwilligers en verenigingen zijn
de Nederlandse Kampioenschappen, Masters, Eredivisiefinale en Final Four georganiseerd.
Nederlandse Kampioenschappen
Het Landstede Sportcentrum in Zwolle is in een paar jaar uitgegroeid tot het vertrouwde onderkomen
van de Nederlandse Kampioenschappen voor spelers met een A-licentie.
Ook dit jaar is met enkele verbeteringen zoals de NTTB evenementenapp en een uitgebreidere
bewegwijzering geprobeerd het de spelers en bezoekers nóg meer naar de zin te maken. Uit
verschillende hoeken, onder meer van NOC*NSF, zijn mooie complimenten daarvoor ontvangen.
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft aangegeven ook na de editie van 2016 verder te willen op deze
locatie en bereidt een contractverlenging voor.
Masters
De Masters 2014, gespeeld in het eerste weekend van 2015, kende een primeur met het toevoegen
van de Jeugdmasters. Een initiatief om de jeugd extra wedstrijden op topniveau aan te bieden. De
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twee beste spelers van de 12 deelnemers plaatsten zich bovendien voor de eerste ronde van de
Masters.
Vanwege de toevoeging van de Jeugdmasters werd het toernooi uitgebreid van twee naar drie dagen.
Met het aantrekken van enkele sponsors door zowel Scylla als de NTTB konden bij deze editie weer
prijzengeld en een volwaardige bezetting van scheidsrechters worden gegarandeerd.
Aan het einde van het jaar zijn met de organiserende vereniging Scylla principe afspraken gemaakt
om, in verband met de gewenste spreiding van de topevenementen, de Masters vanaf de editie van
2016 naar september/oktober te halen.
Eredivisiefinale
De Eredivisiefinale is net als voorgaande edities in samenwerking met en bij TTV Hilversum succesvol
georganiseerd met een goede opkomst en sfeer die aansluit bij duels tussen topclubs.
Final Four
In december is de bekerfinale Final Four in samenwerking met en bij TTV Kruiskamp’81 te ’sHertogenbosch georganiseerd. Voor het 2e jaar op rij werd gespeeld in de nieuwe opzet van de NTTB
bekercompetitie. Daarbij is er een apart toernooi voor de Eredivisieteams (Eredivisiecup) en een
toernooi voor de overige landelijke teams (NTTB Beker).
De nieuwe opzet en goed verlopen editie van 2014 had haar vruchten afgeworpen waardoor de
belangstelling bij zowel de Eredivisieteams als de landelijke teams groter bleek dan het jaar ervoor. Bij
de heren landelijk waren alle mogelijk plekken op één na bezet en bij de dames landelijk kon er, in
tegenstelling tot vorig jaar, een volwaardige Final Four worden gespeeld.
5.5
Ranglijsten en licenties
Gedurende het jaar zijn volgens afspraak de ranglijsten periodiek gepubliceerd op de NTTB-website
en zijn ook de licenties maandelijks bijgewerkt en gepubliceerd.
In september is het nieuwe NTTB Ranglijst Systeem (ELO ratinglijst) in gebruik genomen. In het
nieuwe systeem kunnen alle resultaten voor alle spelers worden gebruikt van zowel competities (uit
NAS) als toernooien. In dit systeem tellen alle individuele resultaten mee en wordt de
puntentoekenning per wedstrijd bepaald door het verschil in punten tussen de beide spelers in een
wedstrijd.
5,6
Scheidsrechters
Tijdens de competitie werden nagenoeg alle wedstrijden in de Eredivisie en de eerste divisie geleid
door bondsscheidsrechters. Zij werden daarbij bijgestaan door enkele scheidsrechters-3 en een aantal
Duitse scheidsrechters.
In 2015 werden door zes beoordelaars in totaal 29 beoordelingen uitgevoerd, waarvan 9 tijdens de NK
in Zwolle en 20 tijdens de competitie. Daarvan waren 23 beoordelingen voldoende en 6 bijna
voldoende.
Nederlandse referees, scheidsrechters en racket controllers waren ook in 2015 actief bij toernooien
over de gehele wereld, zoals het WK senioren in Suzhou, de Top-16 in Baku, de European Games in
Baku, het Europese Jeugdkampioenschap in Bratislava, het Olympisch testtoernooi in Rio de Janeiro
en het EK in Ekaterinburg.
In de samenstelling van de Scheidsrechterscommissie deed zich in het verslagjaar een verandering
voor. Half december trad Menno Haeck om persoonlijke redenen terug als lid van de
Scheidsrechterscommissie voor algemene zaken. Tot de jaarvergadering in mei 2016 wordt hij
vervangen door Thijs van Veen.
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6
COMMUNICATIE & MARKETING
6.1
Algemeen
De afdeling Media & Communicatie van de NTTB was belast met alle taken die betrekking hadden op
zowel de interne- als de externe communicatie en media & persvoorlichting.
6.2
Interne en externe communicatie
Communicatie werd in 2015 in verschillende vormen door de NTTB georganiseerd. Leden en
verenigingen werden op de hoogte gehouden via de digitale nieuwsbrief, social media, de
verenigingsmailing (voornamelijk digitaal) en de NTTB-website. Verenigingen, leden en organisaties
konden gebruik maken van promotiemateriaal dat gerealiseerd werd door het Bondsbureau in de vorm
van folders, posters, diploma’s, programmaboekjes, vlaggen en banners. Voor NTTB-evenementen
leverde het Bondsbureau posters en/of omslagen van programmaboekjes aan die pasten binnen de
NTTB-huisstijl. Het Bondsbureau bracht diverse keren een verenigingsmailing uit – zowel op papier
als digitaal – voor de besturen van haar aangesloten clubs. Daarin werd geïnformeerd over zeer
uiteenlopende zaken op de verschillende beleidsterreinen zoals contributies, teruggave ecotaks,
nationale topevenementen en Hoofdbestuursnieuws. De nieuwsbrief werd maandelijks naar alle leden
en externe geïnteresseerden gestuurd en extra edities werden onder andere uitgegeven voorafgaand
aan speciale gebeurtenissen zoals het NK-A in maart.
Van de in 2015 geïntroduceerde TT-app wordt zeer veel gebruik gemaakt, met name rondom de grote
nationale evenementen, maar ook voor de kleinere evenementen wordt deze app steeds meer
gebruikt.
6.3
Project Communicatie NTTB 2015
Na goedkeuring van de Bondsraad in juni 2015 is gestart met het project om de huidige website van
de NTTB te vervangen. Doel van deze vervanging is voornamelijk gericht op het verbeteren van de
uitstraling, toegankelijker maken om gewenste informatie sneller te kunnen vinden en om nieuwe
technieken en functionaliteiten zoals een portaal “Mijn tafeltennis” mogelijk te maken. Tevens is het
doel een goede scheiding te maken in de informatievoorziening voor leden van de NTTB binnen de
website met het domein www.nttb.nl en de informatie aan niet-leden/belangstellenden. De website
wordt gebouwd op een technisch platform dat specifiek voor sportbonden en verenigingen is
ontwikkeld door Onsweb te Pijnacker.
Na een grondige voorbereiding is half augustus gestart met dit project. Het functioneel ontwerp is
binnen het projectteam opgezet evenals het grafisch ontwerp. Bij het grafisch ontwerp hebben wij ons
laten leiden door het ontwerp van de Atletiekunie op hoofdlijnen te volgen.
Binnen dit project is ook een aanvang gemaakt om informatie vanuit NAS te koppelen aan de pagina’s
op de website van de NTTB. Doel van deze koppeling is het efficiënter kunnen beheren van vooral de
algemene gegevens binnen de website.
Daarnaast is een onderzoek gestart om vanuit NAS een betere koppeling van de competitiegegevens
binnen de website te krijgen met als doel een nettere presentatie van de gegevens en betere
zoekfuncties van competitiegegevens. Dit deel van het project loopt in een samenwerking van het
projectteam, Veldmaat automatisering (ontwikkelaar van NAS) en Onsweb.
In 2015 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe website www.tafeltennis.nl op te zetten. Dit
domein wordt gebruikt om niet-leden/belangstellenden in tafeltennissend Nederland van informatie te
voorzien. Het functioneel ontwerp is gereed en met de inrichting van de website is een begin gemaakt.
Het projectteam heeft besloten te starten met de implementatie van deze website nadat alle gewenste
functionaliteiten van de website www.nttb.nl gedegen functioneert. Doelstelling is dat
www.tafeltennis.nl live gaat voor de start van de Olympische spelen 2016.
Naast een nieuwe website voor de landelijke organisatie is ook gestart met de voorbereidingen voor
een nieuwe website voor alle afdelingen. Doel van deze vervanging is dat alle websites onder
dezelfde techniek functioneren. Inhoudelijk zullen de websites van de afdelingen niet veel verandering
ondergaan, maar de werking van bijvoorbeeld het CMS zal eenvoudiger zijn. Ook is gekeken naar
mogelijkheden om informatie die landelijk wordt gepubliceerd makkelijker binnen de website van de
afdeling te kunnen publiceren.
Ten behoeve van een duidelijkere profilering van de diverse doelgroepen binnen de NTTB zijn per
doelgroep beeldmerken ontwikkeld. Tijdens de presentatie van deze beeldmerken bleek dat de
getoonde richting onvoldoende aansluit met de wensen/eisen van diverse medewerkers van het
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Bondsbureau. Gegeven het budget dat beschikbaar is voor het ontwerpen van nieuwe beeldmerken
en de grote verschillen van inzicht is dit deel van het project tot nader order in de koelkast gezet.
6.4
Media & Persvoorlichting
De Nederlandse media werd ook in 2015 door de NTTB regelmatig voorzien van informatie door
middel van persberichten, uitslagen en beeldmateriaal, met een intensivering van de berichtgeving
rondom de grote evenementen over de prestaties van de Nederlandse selectieleden.
De hoogtepunten in communicatie in 2015 waren de Europese Spelen, maar ook werd veel informatie
gezonden naar aanleiding van de goede prestaties op het WK en EK.
Naast de berichtgeving vanuit de NTTB stuurde ongeveer de helft van de eredivisieclubs zelf ook
frequent berichten naar de media.
Media-aandacht
De NK, EK en de Europese Spelen kregen volop aandacht in 2015 en daarmee ook de kwalificatie
van Li Jiao voor de OS
NOS Teletekst besteedde aandacht aan beide eredivisies, diverse internationale toernoien, NK,
Masters en Eredivisiecup.
Tafeltennis is steeds zichtbaarder in lokale media. In diverse regio’s werd volop aandacht besteed aan
de verschillende landelijke teams van clubs. Landelijk werd aandacht besteed aan de internationale
toernooien.
6.5
Sponsoring & Marketing
De Masters werden door een goede voorbereiding en gezamenlijke inspanning met Scylla mogelijk
gemaakt door sponsorbijdragen van meerdere bedrijven. Wederom zegden Planteq (ICT partner) en
ICBC aan de NTTB een financiële bijdrage toe voor meerdere evenementen. Het Verenigingscongres
ontving specifiek een bijdrage van het bedrijf Eniqe en door eigen werving verbond de organisatie
diverse adverteerders aan het NK-A in Zwolle.
Extra aandacht en inspanning van o.a. het Hoofdbestuur voor werving van sponsoren wierp zijn
vruchten af, maar bleef een moeilijk en intensief traject. Ondanks de intensieve inzet van
Hoofdbestuurslid (ad interim) Wim van Breenen, die veel tijd stak in de contacten met het
bedrijfsleven, werden helaas geen grote successen geboekt.
Met John Gabriëlse werd een start gemaakt met de oprichting van de NTTB Business Club, waarvan
de eerste bijeenkomst gepland is voor het NK 2016.
Gelijk aan de jaren ervoor heeft de NTTB in 2015 een sponsorovereenkomst met de Lotto afgesloten,
maar door de tegenvallende resultaten van de Lotto werd geen meeropbrengst behaald waardoor de
NTTB geen extra financiële vergoeding ontving.
Met TIBHAR werd conform de bestaande overeenkomst gewerkt en werd op alle evenementen, via
website en nieuwsbrieven, ruim aandacht gegeven aan deze voor de NTTB zo belangrijke partner.
Naast een verkoopstand tijdens de N-evenementen en de verkoop van kleding gaf TIBHAR ook
support aan het NTTB Tafeltenniskamp.
TT-Sport leverde een bijdrage aan ‘Table Stars The Battle’ en heeft zich hieraan voor meerdere jaren
verbonden.
De overeenkomst met Omnilease is gecontinueerd en samen zoeken we naar mogelijkheden om de
meerwaarde van sponsoring duidelijker zichtbaar te maken. Deze overeenkomst betreft een
bedrijfsauto voor het vervoer van materialen naar evenementen. De bedrijfsauto is bedrukt met het
logo van de NTTB en het logo van bedrijfstafeltennis. Daarnaast sponsort Omnilease een aanzienlijke
bijdrage aan het NK-A.
Voor verschillende evenementen (onder andere NK-A en Bekertoernooi) werd samengewerkt met
lokale partijen, waarbij we de gemeenten Leiden en Zwolle en het Landstede Sportcentrum niet
onvermeld willen laten.
De iPONG-tafels die de NTTB verkoopt zijn ook in 2015 ingezet bij verschillende marketingactiviteiten.
De verkoopcijfers van iPONG waren wederom iets lager dan in de voorgaande jaren, maar nog steeds
financierde dit product zichzelf en de bijbehorende marketingactiviteiten ten behoeve van de promotie
van de tafeltennissport. In 2015 zijn 57 tafels verkocht.
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7
AFDELINGEN
Na in 2010 een gecumuleerde jaarrekening voor de Nederlandse Tafeltennisbond te hebben opgezet,
is conform de wens van de Bondsraad aan de acht afdelingen gevraagd om ook een (korte)
inhoudelijke verslaglegging van de vele georganiseerde activiteiten te geven. Deze verslaglegging
treft u hieronder per afdeling aan.
7.1

Holland-Noord

Algemeen Bestuurlijke Zaken
In 2015 kon tot ons genoegen weer voorzien worden in de al geruime tijd vacante portefeuile van
secretaris. Niettemin is het afdelingsbestuur nog onvoldoende op sterkte om alle voorliggende taken
naar behoren uit te kunnen (laten) voeren. In het kader van de Bestuurlijke Vernieuwing wordt nog
bekeken hoe de diverse bestuursfuncties op praktische wijze vorm gegeven kunnen worden.
Mede door de structurele bestuurlijke onderbezetting kon het beschikbare financiële budget niet
geheel aangewend worden voor de beoogde activiteiten, zodat het jaar afgesloten werd met een
aanzienlijk overschot. De pogingen om dit voorkomen middels inspanningen van vooral ook
verenigingen zullen nog eens van een extra impuls (moeten) worden voorzien.
De daling van het ledental, bruto rond de 3,5%, zette zich verder voort, waarbij vooral die bij de jeugd
van meer dan zorgwekkende omvang is.
Topsport
Na een onderbreking van ruim een jaar kon in 2015 een nieuwe start gemaakt worden met regionale
bondstrainingen. Onder leiding van international Yana Timina vinden deze tweewekelijks plaats met
rond de 25 spelers in twee groepen in Amsterdam.
Wedstrijdzaken
Helaas moest ons bestuurslid wedstrijdzaken om gezondsheidsredenen in de loop van het jaar zijn
functie neerleggen. Niettemin werden er voorbereidingen gedaan voor opstart van een duocompetitie
in 2016. Wellicht dat met de aanvang hiervan een voortgaande geringe daling van het aantal
deelnemende teams tot staan kan worden gebracht.
De bestaande competities verliepen opnieuw rimpelloos onder leiding van de ervaren ACL’s, die ook
de jeugdcompetitie, na het wegvallen van de AJCL per einde 2014, voor hun rekening namen.
De succesvolle samenwerking met de vereniging Spirit voor organisatie van de
afdelingskampioenschappen kon gecontinueerd worden, zodat het zich laat aanzien dat hiervoor een
langjarige basis is gelegd.
Marketing / Communicatie
In 2015 groeide het bezoek aan de website van de afdeling met ruim 1,5%, een verheugend gegeven
in het licht van het toenemende aanbod van informatie door derden.
Het afdelingsbulletin ‘Tafeltennis Reporter’, gedurende de competities wekelijks verschijnend, voorzag
opnieuw naar tevredenheid in de noodzakelijke communicatie met verenigingen en andere
belanghebbenden.
Bijzondere zaken / gebeurtenissen
De vereniging Rapidity in Beverwijk vierde op 4 december haar 75-jarig bestaan.
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7.2

ZuidWest

Algemene afdelingsgegevens
Kerngegevens (per eind 2015):
89 verenigingen (gewijzigd t.o.v. 2014);
4.445 (bruto) leden – een afname van bijna 300 leden (+ 6%) in 2015;
TTV Veldhoven grootste vereniging in ZuidWest; TTV TIOS ‘51 tweede.
Algemeen Bestuurlijke Zaken (w.o. bestuur en commissies, bestuurlijke activiteiten)
Bestuurlijke organisatie
In 2015 is de nieuwe klankbordgroep samengesteld en van start gegaan. Deze is gekoppeld aan onze
BR-leden door deelname van één van hen. Daarmee waarborgt de afdeling een onafhankelijke en
inhoudelijke toetsing/begeleiding van het afdelingsmanagement vanuit de verenigingen van de
afdeling (besluit ALV 2014). Initieel richten zij zich met name op:
Initiëren en adviseren over inhoudelijke en sporttechnische onderwerpen zoals alternatieve competitie/
wedstrijdvormen, afdelingskampioenschappen, trainerspotentieel en spelniveau;
Ledenwerving en -binding, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een verenigingstoolkit;
Onafhankelijke monitoring en toetsing resultaat/inzet afdelingsmanagement.
In 2015 evalueerden we onze stimuleringsregeling om de sportontwikkeling en scholing vanuit
verenigingsinitiatief extra te ondersteunen. Ongeveer 65% van het budget is besteed aan sport- en
talentontwikkeling en ledenwervingsinitiatieven. Door de stijging van het aantal deelnemers aan
trainersopleidingen is het gebruik van de stimuleringsregeling toegenomen. Bij aanvragen voor
financiële ondersteuning vanuit de stimuleringsregeling of andere ondersteuningsvormen vanuit de
NTTB wordt ook aandacht gevraagd voor het aanmelden van ‘grijze’ leden.
Accommodatiezaken
De afdeling ZuidWest beschikt over een eigen accommodatiefonds. In 2015 hebben zes verenigingen
hun financiële verplichting (aflossing & rente) voldaan voor een totaal bedrag van € 3.615,=. In 2015 is
een (communicatie)traject gestart in samenwerking met de landelijke Fondsbeheerscommissie. Doel
is het accommodatiefonds ZuidWest per 1 januari 2017 over te dragen. Vanuit het afdelingsfonds
worden alleen nog aflossing en renteverplichtingen afgehandeld. Voor nieuwe leningen is geen
belangstelling en bovendien kunnen dergelijke verzoeken van onze verenigingen ook aan het
landelijke accommodatiefonds worden gericht.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
Door de afdeling zijn twee Table Stars pakketten beschikbaar gesteld. Deze worden inmiddels door
verschillende verenigingen gebruikt. De meeste verenigingen hebben hiervoor contacten met scholen.
Er bestaan verschillende vormen van samenwerking tussen verenigingen in ZuidWest. In 2015 zijn
diverse TT-opleidingen in ZuidWest afgerond. Met name de TT3 opleiding in Den Bosch heeft geleid
tot een grote groep nieuwe goed opgeleide trainers. Hiermee heeft het trainerspotentieel en de
kwaliteit van de trainingen bij de verenigingen in ZuidWest een mooie extra impuls gekregen.
Topsport / Talentontwikkeling
In 2015 zijn regionale bondstrainingen (RBT) verzorgd. In het najaar is de opzet gewijzigd en is er nu
ook aandacht voor doorstroming naar de cadetten en junioren.
De regionale bondstrainers hebben ook een coördinerende rol gespeeld bij een aantal evenementen,
waaronder het Internationaal Toernooi in Pont à Mousson, de Jeugdcup, de Afdelingsontmoeting en
de Dag van het Talent. Op landelijk niveau is het ‘onder 13 plan’ ingevoerd. Gekeken wordt of hier
jeugdleden uit ZuidWest bij aan kunnen sluiten. Een paar spelers en speelsters hebben hun
trainingsuren verhoogd.
Resultaten bij de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen:
2e plaats pupillen A: Davy Hu (Hotak ’68)
2e plaats welpen A: Anna Peters (TTV Veldhoven)
3e plaats welpen A: Jonathan Claus (TTC Middelburg)
1e plaats welpen A dubbel: Jonathan Claus (TTC Middelburg) + Kas van Oost
1e plaats welpen A dubbel: Anna Peters (Veldhoven) + Anne van Bolderen
2e plaats pupillen A dubbel: Vicky Schijven (Back Hands) + Dobrila Jorguseska
3e plaats pupillen A dubbel: Davy Hu (Hotak ’68) + Lode Hulshof
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3e plaats junioren A dubbel: Lennart Slaats (Belcrum) + Sjoerd Vaders
2e plaats welpen D: Anya Cao (TIOS ’51)
Resultaten Nationale Jeugd Meerkampen:
2e plaats pupillen: Vicky Schijven (The Back Hands);
4e plaats welpen: Anna Peters (TTV Veldhoven)
4e plaats welpen: Jonathan Claus (TTC Middelburg)
Resultaat NK Paratafeltennis: 2e plaats klasse 1: Ingrid van Oijen (TTV Valkenswaard)
Wedstrijdzaken
Competitiezaken
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de competitie organisatorisch soepel verlopen. In het najaar
was er 1 tuchtzaak n.a.v. een jeugdwedstrijd. Deze is inmiddels afgehandeld.
Toernooien
In 2015 zijn in ZuidWest twee aansprekende N-evenementen georganiseerd. Op 14 en 15 november
is het Jeugdranglijstweekend georganiseerd in Tilburg. Op zaterdag was er het Jeugdranglijsttoernooi
met een grote deelname uit ZuidWest, waaronder diverse spelers en speelsters die in de prijzen
vielen. Ook het A-Jeugdranglijsttoernooi op zondag kende een soepel verloop. Op zaterdagavond is
door Buurtsport Tilburg een toernooi georganiseerd voor 40 Tilburgse jongeren en vluchtelingen. Op
zondag zijn ook de ZuidWest Kampioenschappen Senioren georganiseerd. Met 80 deelnemers is
weer een start gemaakt om dit toernooi (dat jarenlang niet georganiseerd is) weer terug op de kaart te
zetten. Dit weekend heeft inmiddels een vaste plek op de NTTB-kalender.
Op zondag 20 december was De Kruiskamp ’81 voor de tweede keer gastheer van de Final Four: de
finaledag van de Eredivisiecup en de NTTB Beker.
Andere (landelijk goedgekeurde) toernooien waren het Maasland Team Toernooi (OTTC) en de Open
Zeeuwse (TTC Middelburg).
Voor de spelers in ZuidWest is er voldoende aanbod van toernooien. Enthousiaste verenigingen
organiseren deze zelf of in samenwerking met andere verenigingen en/of externe relaties.
De onderlinge afstemming hiervoor tussen verenigingen wordt gevormd door de afdelingswebsite
waarop al deze initiatieven worden vermeld.
Marketing / Communicatie / PR
Ook in 2015 zijn de twee belangrijkste communicatievormen - de afdelingswebsite en het wekelijkse
bulletin infoZuidWest - gebruikt om alle verenigingen, afdelingsvrijwilligers en andere
geïnteresseerden te informeren.
Daarnaast is een paar keer een verenigingsmailing verstuurd.
infoZuidWest
Het wekelijkse info-bulletin en de e-mail met daarin een link naar het bulletin wordt door de
verenigingen op prijs gesteld. Het aantal abonnees is vrijwel gelijk gebleven (rond de 300).
www.nttb-zuidwest.nl
Medio 2015 is voor de afdelingswebsite het landelijk format geïmplementeerd. Daarmee is ook een
nieuwe beheerder van de afdelingswebsite van start gegaan. We hebben veel waardering voor haar
inzet om de nieuwe afdelingswebsite vorm en inhoud te geven. Uiteraard zijn we ook haar voorganger
veel dank verschuldigd voor zijn tijd en inzet voor de oude website. Daarmee hadden we een goede
startpositie voor de inrichting van de landelijke lay-out waarmee onze nieuwe afdelingswebsite
operationeel is geworden. Verenigingen hebben jarenlang veel profijt en informatie ontvangen via
deze afdelingswebsite.
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7.3

West

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het Afdelingsbestuur (AB) heeft het gehele jaar bestaan uit Frans Muijzers (voorzitter) en Ben
Cafferata (penningmeester). De vacature van secretaris kon helaas niet worden ingevuld. Een andere
belangrijke functie bleef ook onbezet, nl. voorzitter/kwartiermaker Commissie Talentontwikkeling
(CTO). Het AB heeft de ontwikkelingen op het gebied regionale trainingen waargenomen, maar met
een beperkte focus.
Landelijk was een belangrijk moment het afronden van het proces 'Bestuurlijke vernieuwing'. De
Bondsraad heeft de veranderende en vernieuwende organisatie, zoals binnen de Afdeling West met
een kernbestuur al werd toegepast, binnen de NTTB een vaste plek gegeven. Daarmee is een
stabiele basis gelegd, waarop de afdelingen met de inzet van eigen afdelingsondersteuners (1 dag per
week per afdeling) verder kunnen borduren. In West zullen we daar zeker goed gebruik van maken.
Volgens het eigen bestuursmodel was er tweemaal een ALV:
- op 7 mei om terug te blikken op de realisaties 2014 en de hoofdlijnen (inhoudelijk en financieel) voor
het Afdelingsplan 2016 te benoemen;
- op 12 november werd het Afdelingsplan 2016 formeel vastgesteld en de prioriteiten voor de
taakinvulling van de afdelingsondersteuner aangegeven (ondersteuning van de activiteiten die gericht
zijn op de verenigingsbesturen en het vormgeven van eigen beleid en organisatie op het gebied van
talentontwikkeling).
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport*
In 2015 hebben zo’n 18 verenigingen met Table Stars gewerkt. Twee verenigingen hebben in 2015
het Table Stars pakket aangeschaft middels de subsidieregeling Table Stars van de afdeling.
Verder heeft een 20-tal verenigingen een eigen scholierentoernooi georganiseerd en een bijdrage
ontvangen van de afdeling. Een aantal verenigingen heeft deelgenomen aan de landelijke finale van
het basisscholenkampioenschap in Zwolle; Table Stars The Battle. De afdeling heeft een bus
beschikbaar gesteld om de drempel tot deelname te verkleinen.
Aerobic table tennis is in Nederland geïntroduceerd, in afdeling West is een pilot gedraaid en zijn 2
trainers uit de afdeling opgeleid tot instructeur.
Topsport*
Dit thema heeft in 2015 geen bijzondere aandacht gekregen, mede omdat de Commissie
Talentontwikkeling nog niet operationeel is.
Wedstrijdzaken
De organisatie van de competities verliepen over het algemeen soepel, het aantal (gemelde)
incidenten is afgenomen waardoor in 2015 geen tuchtzaken zijn aangespannen omtrent de competitie.
Het play-off systeem voor de hoofdklasse seniorenteams is definitief ingevoerd met hier en daar
enkele wijzigingen als gevolg van de feedback van de deelnemende verenigingen.
De duo-competitie voor senioren wordt steeds populairder: in 2015 waren er 23 duo-teams meer dan
het jaar ervoor. Helaas is er tegelijkertijd ook een negatieve trend zichtbaar: het aantal reguliere
seniorenteams is flink gedaald, 34 minder dan het jaar ervoor. Dit is een teruggang van 10%! Het
aantal reguliere teams staat nu op 389 versus 365 duo-teams. Door deze terugval voorziet de
commissie problemen bij het organiseren van de reguliere competitie. Ook het aantal jeugdteams is
met 28 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is een zeer zorgwekkende daling van ruim 14%.
In 2015 organiseerde de afdeling wederom de afdelingskampioenschappen, ook wel bekend als de
Zuid-Hollandse kampioenschappen. Dit jaar was er een stijging in het aantal deelnemers, er deden
maar liefst 319 jeugdspelers en 304 seniorenspelers mee. De kalender van 2015 telde verder 14
jeugdtoernooien en 6 seniorentoernooien voor de afdeling. De OTC (Old Timers Club) organiseerde 5
toernooien en een NK in Schiedam. TTV Docos organiseerde weer het Rijnlands regiotoernooi.
Ook keerde het A-jeugdranglijsttoernooi na een afwezigheid van 2 jaar weer terug naar de afdeling.
Sporthal Leidschenveen in Den Haag was het decor voor dit prachtige toernooi. In totaal namen 120
jeugdtoppers (met A-jeugdlicentie) deel aan dit evenement. TTV Scylla organiseerde in Leiden de
Nationale Masters, met voor het eerst ook de Jeugdmasters. De voorrondes voor de Nationale
Jeugdmeerkampen zijn op 3 locaties in West georganiseerd met totaal 174 inschrijvingen.
* De afwijkende commissie-indeling in onze afdeling maakt teksttoewijzing her en der arbitrair.
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7.4

Noord

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het Bestuur van de Afdeling Noord is weer compleet. Tijdens de in mei 2014 gehouden Algemene
Ledenvergadering werd Annemarie Zijnstra benoemd tot bestuurslid Seniorenzaken en werd Jan
Janssens herbenoemd als penningmeester.
Volgens rooster was voorzitter Wieb Roffel in november 2014 aftredend, maar hij stelde zich niet
herkiesbaar. Als opvolger is Wilma Jansen door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe
voorzitter van de afdeling.
Het Bestuur van de afdeling was per eind 2014 als volgt samengesteld: voorzitter: Wilma Jansen
(Emmen); secretaris: Herman van den Hende (Ready Leeuwarden); penningmeester: Jan Janssens
(DTTC); Seniorenzaken: Annemarie Zijnstra (De Treffers ’70) en Jeugdzaken: Wouter Fokkens
(Midstars).
Volgens rooster traden Jitse Doornbos en Edo Ladage eind 2014 af als lid c.q. plaatsvervangend lid
van de Bondsraad. Edo Ladage is vervolgens benoemd tot lid van de Bondsraad en Gert Jan Huiskes
tot plaatsvervangend lid.
Financieel gezien was de afdeling gezond. De ontwikkeling van het ledenbestand bleef een
zorgenkindje, vooral wat betreft het aantal competitiespelende leden. Als gevolg hiervan waren de
feitelijke contributie-inkomsten ondanks de in 2014 doorgevoerde (geringe) contributieverhoging ruim
10% lager dan begroot. Daar stonden echter ook lagere kosten tegenover. De exploitatierekening over
2014 is daarom naar verwachting sluitend. Het “eigen” kapitaal, samen met diverse fondsen en
voorzieningen, bedroeg eind 2014 rond € 37.000,--.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
De samenwerking tussen verenigingen kwam meer en meer van de grond. Ook de gerichte
afdelingstrainingen wierpen steeds meer vruchten af en dit leidde tot steeds betere resultaten van de
jeugd. Bij de NTTB Jeugdcup werden de jongens een goede derde en de meisjes klommen naar de
vijfde plaats. De jaarlijkse uitwisseling met jeugd van de Afdeling Oost en de Duitse jeugd van
Emsland en Bentheim leverde zelfs een klinkende overwinning op.
Topsport
Bij de heren was Noord slechts met één team vertegenwoordigd in de eredivisie. Itass DTK ’70
handhaafde zich keurig in de kopgroep. Bij de dames werd GTTC 1 kampioen in de 1 e divisie en
promoveerde naar de eredivisie. Opvallend waren de prestaties van de nog maar 14-jarige Suohan
Men: 100% score in 23 wedstrijden.
Bij de jeugd wist Emmen 1 zich te handhaven in Landelijk A.
Wedstrijdzaken
Het aantal seniorenteams in de Afdelingscompetitie en de Regiocompetities daalde ten opzichte van
2013 met 10 teams (van 213 naar 203). Bij de jeugd was de daling relatief nog groter (van 79 naar 72
teams).
In de regio Friesland draait al enkele jaren naast de reguliere jeugdcompetitie ook de “minicompetitie”:
een duo-competitie voor de beginnende jeugd. Deze competitievorm is in 2014 met succes van start
gegaan in de regio’s Groningen en Drenthe.
Ook is een voorzichtige aanvang gemaakt met de duo-competitie voor senioren.
Marketing/Communicatie/PR
Naast de site was de Facebookpagina van de afdeling een veel gebruikt communicatiemiddel. Ook
ouders maakten hier veelvuldig gebruik van.
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7.5

Limburg

Algemeen bestuurlijke zaken
Het ledenaantal daalt nog steeds binnen de afdeling Limburg. Vooral de ontwikkeling van het aantal
jeugdleden baart zorgen. De afdeling tel momenteel 46 verenigingen.
Het afdelingsbestuur is 7 personen groot. De vertegenwoordigers van de werkgroepen (toernooien &
wedstrijden, technische zaken, breedtesport, competitiezaken en communicatie) hebben ook zitting in
het AB. In mei werd de ALV gehouden. Daarnaast heeft in september een overleg tussen NTTB en
verenigingen plaats gevonden. De afdeling neemt deel aan de bijeenkomsten van het CvV. Binnen de
afdeling vinden ook platformoverleg (bestuur met verenigingen) en SLT (Samenwerkende Limburgse
Tafeltennisverenigingen) plaats.
Sport- en productontwikkeling / breedtesport
Zowel in Noord- als in Zuid-Limburg vindt een afdelingstraining (additionele training) plaats. Voor de
welpen wordt op diverse plaatsen in Limburg een welpentraining gegeven.
Onder de vlag Table Stars worden in diverse plaatsen door de verenigingen kennismakingslessen op
de basisscholen gegeven. Table Stars wordt in Limburg bekostigd uit het Limburgs Tafeltennisplan.
De middelen die uit dit plan gegenereerd worden (subsidie vanuit de provincie) worden ook
aangewend voor kaderontwikkeling en talentherkenning en -ontwikkeling
4 personen behaalden het TT-2 diploma. Natuurlijk zijn ook meerdere technische bijscholingen
georganiseerd.
Ook werd dit jaar de Welpen scoutingsdag georganiseerd.
Binnen de afdeling worden meerdere nieuwe wedstrijdvormen ontwikkeld en getest.
De parasporters in Limburg zijn zeer actief. Binnen de afdeling krijgt parasport meer aandacht.
Topsport
In Wessem (RTC) vinden regionale bondstrainingen en steunpunttrainingen plaats.
Limburg leverde dit jaar vier Nederlandse kampioenen bij de jeugd: jongen junioren en welpen,
meisjes kadetten en pupillen.
Wedstrijdzaken
Competitie
Om de terugloop in competitiespelers een halt toe te roepen is er gekozen om een wijziging in de
competitie opzet aan te brengen. In september is de duo-competitie voor een deel van de jeugd
ingevoerd. Afhankelijke van de ervaringen wordt er in de toekomst gekozen voor een uitbreiding
hiervan, dan wel wordt er gezocht naar andere opzet.
Naast de jeugd en seniorencompetitie op zaterdag vindt er door de weeks ook een duo competitie in
Zuid-Limburg plaats en een recreantencompetitie (4 tegen 4) in Noord-Limburg.
Toernooien
De LJM (Limburgse Jeugd Masters), cyclus van 5 wedstrijdrondes is nog altijd een succes. Het aantal
deelnemers is gelijk aan vorig jaar met een toename bij de pupillen en welpen. Er zal een uitbreiding
plaats gaan vinden met een 50+ groep!
Overige toernooien:
De regionale ronde van de NJM werd georganiseerd, maar de belangstelling is niet groot.
Door de afdeling worden welpentoernooien georganiseerd.
De afdelingskampioenschappen werden zoals gebruikelijk in januari gehouden.
Binnen Limburg werd het landelijke B- en C/D-kampioenschap (in Panningen) georganiseerd.
Daarnaast organiseren de verenigingen tal van lokale toernooien.
Marketing / communicatie / PR
Naast de website, de nieuwsbrief en het infobulletin zijn twee nieuwe digitale communicatiemedia
ingezet:
TTLS (Tafeltennis Live scoring) is live gegaan. Via de app kunnen de tussenstanden van alle
competitiewedstrijden bijgehouden en gevolgd worden.
Daarnaast wordt Tafeltennis Live gebruikt tijdens toernooien en dit is een succes.
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7.6

Gelre

Sport- en Productontwikkeling
In het jaarplan opgenomen activiteiten hebben vooral betrekking op activiteiten op het gebied van
werving, opvang en behoud. Door de afdeling is hiervoor in het kader van Table Stars beleid
ontwikkeld. Dit beleid is gepresenteerd op de regiobijeenkomsten in het najaar. In 2016 start bij een
tweetal verenigingen een pilot waarbij met ondersteuning van de afdeling een op Table Stars
gebaseerde ledenwerfactie wordt ingezet!
Begroot 2015: € 200,00

Werkelijk 2015: € 156,55

Topsport
In het najaar van 2015 is naast de afdelingstrainingen, waar eenieder aan mee mag doen, gestart met
een selectietraining waarvoor specifiek spelers worden uitgenodigd. Een belangrijke extra taak die
onder topsport valt is de sponsoring van het RTC.
Begroot 2015: € 2.000,00

Werkelijk 2015: € 2.880,92

Wedstrijdzaken
Door de afdeling is een jeugd-, senioren- en recreantencompetitie georganiseerd. Na afloop van de
voorjaarscompetitie kon door senioren nog worden gestreden om winst in het Wiltschutbekertoernooi.
In januari werden de Afdelingskampioenschappen gehouden.
Daarnaast worden door de commissie jeugdzaken diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen
georganiseerd/gecoördineerd zoals onder andere het Jeugdklassentoernooi, de NTTB Jeugdcup, de
Beijnvoortbeker en de regionale voorrondes van de JMK.
Begroot 2015: € 5.900,00

Werkelijk 2015: € 6.560,81

Opleidingen
Stimuleren deelname aan trainersopleidingen door het deels betalen van de opleiding bij succesvol
afronden. In 2015 is hiervoor een uniform tarief voor alle afdelingen overeengekomen.
Begroot 2015: € 100,00

Werkelijk 2015: €

0,00

ABZ (w.o. bestuur en commissies, bestuurlijke activiteiten)
In 2015 hebben de 3 leden van het Afdelingsbestuur diverse verenigingen bezocht. In het voorjaar is
de ALV gehouden en in het najaar is een drietal regiobijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast
worden verenigingen via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de
afdeling.
Begroot 2015: € 7.825,00

Werkelijk 2015: € 4.484,22
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7.7

Midden

GEEN INPUT ONTVANGEN
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7.8

Oost

ABZ
Op de ALV meldt penningmeester Ingrid van de Riet dat zij wegens het vervallen van de functie van
penningmeester zich komend jaar niet meer herkiesbaar stelt. Fokke Kraak, die drie jaar lid was van
de kascontrolecommissie, stelt zich verkiesbaar voor een functie in het afdelingsbestuur. In juli woont
Michel Offringa een bestuursvergadering bij en besluit om zich verkiesbaar te stellen voor het
voorzitterschap. De overige bestuursleden blijven op hun post: Marleen van Ulsen – secretaris, Sven
Kaptein – competitie en wedstrijdzaken, Ellen Orre – parasport en Table Stars en Jochem Veldmaat –
mediator.
Op 14 september komt een delegatie van het Hoofdbestuur op bezoek bij TTV Swift (D) om de
verenigingen te informeren over het nieuwe beleidsplan. Met name de voorgestelde
contributieverhoging en de verplichte aanstelling van een afdelingsondersteuner vallen slecht bij de
aanwezigen. De invoering van een duocompetitie wordt met instemming verwelkomd.
L.T.T.C. De Toekomst is op 28 mei gastheer voor de ALV. TTV Rijssen wordt beloond met een
financiële bonus van 250 euro voor de grootste ledenaanwas in 2014. Tijdens de ALV wordt een
werkgroep geformeerd die via een enquête zal onderzoeken welke wensen er in de afdeling leven
betreffende competitievormen.
In oktober zijn twee bijeenkomsten met de bestuurders van de verenigingen. Zowel bij TTV Heino als
bij TTV Effekt '74 wordt gediscussieerd over o.a. wijziging en verruiming van de samenwerking van
verenigingen, competitiemogelijkheden en de kwaliteit van de niet-celluloidballen. Op de bijeenkomst
met de wedstrijdsecretarissen bij TTV De Brug geeft het bestuur uitleg over de berekening van de
competitierating en invalbeperkingen.
Het aantal verenigingen is ongewijzigd en blijft derhalve op 74.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
In 2015 nemen vier deelnemers deel aan de opleiding tafeltennistrainer-2 en zes volgen TT3.
Topsport
Op 1 juli stopt de afdelingstraining bij L.T.T.C. De Toekomst te Lochem en wordt deze ondergebracht
bij het CSE te Zwolle. Deze trainingen staan onder leiding van Lumen Dekker en Marthijn van der Wal.
De commissie topsport wordt ondersteund door Irene Faber. Bij de NTTB Jeugdcup in Papendal
eindigen de jongens op de achtste plaats en de meisjes worden zesde.
Wedstrijdzaken
De competitiecommissie bestaat naast Willy Haak (ACL), Albert Kuiper (RCL), Brenda KapteinWesterhof (AJCL), Hans Preuter (RJCL) en Sven Kaptein (AB) uit Carla Evers-Letteboer en Fred van
Ulsen. Na de voorjaarscompetitie organiseert Wim Hietbrink de bekercompetitie. Bij de senioren
komen 48 teams in actie. Swift '64 uit Swifterbant kan de Herman Elfrinkwisselbokaal voor één jaar
mee naar huis nemen. Goede tweede is Smash '70 uit Hattem. Swift (D) 1 verovert bij de jeugd de
Marinus Veldhuiswisselbokaal; met twee punten verschil wordt gewonnen van Swift (D) 2.
Op 2 mei organiseert TTV Smash ’70 voor de vijfde maal de Afdelingskampioenschappen. Dit jaar is
ervoor gekozen om de senioren en jeugd op één dag te laten spelen.
Veronica van Eeden (TTC Dronten '74) ontvangt als beste dame de Lydie BroekhuizenAltingwisselbokaal. Jennifer Guo van TT Z wint als beste meisje de Vera van Drielenwisselbokaal.
Rutger Carelse (L.T.T.C. De Toekomst) neemt als beste jongen de Wim Vermeulenwisselbokaal mee
naar huis. De Jo Wieltinkwisselbokaal voor de beste heer gaat dit jaar naar Gerben Otten van TTV
Rijssen. Bij de senioren wint TTV Rijssen de verenigingsprijs en bij de jeugd is TTV De Trefhoek de
glorieuze winnaar.
In het voorjaar doen 390 teams mee aan de seniorencompetitie en 109 teams aan de jeugdcompetitie.
Trias 1 is afdelingskampioen en neemt in het najaar deel aan de landelijke competitie. Bij de jeugd
wint L.T.T.C. De Toekomst 1. In het najaar zijn 387 seniorenteams actief, TTV De Brug 1 behaalt een
plek in de landelijke competitie. Blauw Wit 1 wordt kampioen in de jeugdcompetitie waar 114 teams
aan deelnemen.
Op 28 februari doet een afvaardiging mee aan het Jeugdklassentoernooi dat traditiegetrouw tijdens de
NK-A wordt gehouden.
Met behulp van vereniging D.T.S. is de afdeling Oost op 27 september een uitstekend gastheer voor
het Euregiotoernooi.
Op 11 oktober worden bij TTZ, Swift (D), Wijk 16 en L.T.T.C. De Toekomst de voorronde voor de NJM
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gehouden. Op 1 november doet een delegatie mee aan de Dag van het Talent te Papendal.
Bijzondere zaken /gebeurtenissen
Wegens meerdere positieve ontwikkelingen, o.a. het openstellen van de zaal voor andere
verenigingen, een grote groep recreanten, parasporters en showdownspelers, wordt TTV De Brug
door het afdelingsbestuur genomineerd voor de landelijke verenigingsprijs.
Gerrit Hofhuis ontvangt tijdens de ALV een aandenken ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap
van de NTTB. De afdeling geeft voor de organisatie van de NK-A te Zwolle een financiële bijdrage.
De afdeling geeft ook financiële ondersteuning aan verenigingen die in 2015 open dagen en
tafeltennisstoernooien ter promotie van het tafeltennis organiseren.
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8

FINANCIËN

Hieronder volgt een samenvatting van de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2015. Er zijn in
Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevat
financieel overzicht. Het doel van deze samenvatting is de leden en andere geïnteresseerden op
hoofdlijnen kennis te laten nemen van de financiële positie van de Vereniging Nederlandse
Tafeltennisbond. De in deze samenvatting gepresenteerde informatie is dan ook hierop toegespitst.
De samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
• De oorspronkelijke balans per ultimo 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 zijn in deze
samenvatting integraal overgenomen uit de statutaire jaarrekening;
• De statutaire jaarrekening is gebaseerd op RJ C1 “Kleine organisaties zonder Winststreven”;
• De toelichtingen die zijn vereist op basis RJ C1 “Kleine organisaties zonder Winststreven” zijn
vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van dit samengevatte
financiële overzicht. In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. Het
kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
statutaire jaarrekening over het boekjaar 2015, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn
aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de
statutaire jaarrekening opvragen via het Bondsbureau via info@tafeltennis.nl.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstverdeling)
31 december 2015
€

31 december 2014
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

Immateriële vaste activa

8.281

17.444
8.281

Materiële vaste activa

17.444

(2)

Meubilair

6.526

7.949

Inventaris

6.413

7.431

16.387

19.508

9.244

5.673

Sportmaterialen
Computers

38.570
Financiële vaste activa

40.561

(3)

Verstrekte lopende leningen
Waarborgsommen

71.530

70.715

1.610

1.610
73.140

72.325

Vlottende activa
Voorraden

(4)

Voorraden

21.075

22.982
21.075

Vorderingen

22.982

(5)

Handelsdebiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Overige vorderingen

57.998

87.728

7.683

14.060

46.629

49.104
112.310

Liquide middelen

(6)

Bankrekeningen

164.132

Spaarrekeningen

876.874

Kas

150.892

62.365
911.016

5.374

3.989
1.046.380

977.370

1.299.756

1.281.574
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PASSIVA
31 december 2015
€
Eigen vermogen

31 december 2014
€

€

(7)

Algemene reserve

712.666

762.595

Onverdeeld resultaat

21.158

49.929-

Bestemmingsreserve NOC*NSF

60.668

86.447
794.492

Langlopende schulden

799.113

(8)

Depotgeld verenigingen

13.593

13.593
13.593

Kortlopende schulden

€

13.593

(9)

Vooruitontvangen subsidiegelden

141.807

116.227

Crediteuren

128.615

125.061

Overige schulden

221.249

227.580
491.671

468.868

1.299.756

1.281.574
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie

2015

€

Begroting
€

2015

€

€

Baten
Opbrengst contributies

1.162.715

1.167.203

878.058

837.542

73.556

27.700

254.152

228.850

Subsidies
Sponsoring en advertenties
Vergoedingen

2.368.481

2.261.295

Lasten
Lonen en salarissen

1.121.066

1.136.842

3.105

5.250

Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Exploitatiekosten

20.351

33.320

1.242.470

1.138.918
2.386.991

2.314.330

Baten minus lasten

18.511-

53.035-

Rente- en soortgelijke baten

13.890

10.300

Exploitatiesaldo

4.621-

42.735-

Het exploitatiesaldo is als volgt in de onderscheiden posten van het eigen vermogen verwerkt:
Bestemmingsreserve VWS / NOC*NSF

-25.779

Onverdeeld resultaat

21.158

8.3 Functionele exploitatierekening over 2015

Kosten
Breedtesport: VO
Opleidingen
Wedstrijdzaken
Topsport
ABZ en Communicatie
Resultaat:

Begroting 2015
Opbrengsten Resultaat
247.073
121.914
200.369
834.658
1.239.109

247.073
121.914
200.369
834.658
1.209.109

-30.000
-30.000

Kosten
222.686
118.607
207.849
1.043.334
1.236.653

Realisatie 2015
Opbrengsten Resultaat
242.382
102.267
223.634
1.039.981
1.222.921

19.696
-16.341
15.785
-3.354
-13.732
2.055
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Begroting 2015
Kosten
Opbrengsten
Sport- en productontwikkeling
1.0 Algemeen en VSK
1.1 Table Stars (jeugd tot 13)
1.2 Jeugd tot 21
1.3 Volwassenen
1.4 Clubadvies
1.5 Promotionele activiteiten
1.6 Accomodatiezaken
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Te financieren uit vermogen
Totaal Sport- en productontwikkeling
Saldo
Opleidingen
Locaties
Kadervorming - algemeen
Opleiding niveau 1
Opleiding niveau 2
Opleiding niveau 3
Opleiding niveau 4
Opleiding niveau 5
Toernooileider (niveau 2 tm 4)
Bijscholingen
Scheidsrechter
Outputsubsidie NOC*NSF
Eigen bijdragen
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Te financieren uit vermogen
Totaal Opleidingen
Saldo

173.298
12.500
28.000
20.000
13.275

247.073

95.695
1.225
7.000
5.000
3.780
1.000
2.383
2.900
2.930

121.913

Topsport *)
Dames
386.361
Heren
130.966
Para
218.050
Onder 13
99.281
Inkomsten uit Alg. Middelen geoormerkt Talentherkenning
Overige inkomsten uit Algemene Middelen
Overige inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Te financieren uit vermogen
Totaal Topsport
834.658
Saldo

50.380
11.000
14.500
18.750
2.000
127.643
19.000
3.800
247.073
-

775
-

24.700
31.955
18.883
38.000
7.600
121.913
-

315.373
39.608
214.363
17.451
41.130
183.901
19.000
3.832
834.658
-

Realisatie
Kosten
169.423
6.716
8.795
28.025
9.728

222.686

97.206
457
5.992
5.214
3.473
641
5.165
459

118.607

486.525
164.325
312.919
79.565

1.043.334

31-12-2015
Opbrengsten
64.300
1.408
1.175
23.057
2.000
127.643
19.000
3.800
242.382
19.696

-

6.950
30.833
18.883
38.000
7.600
102.266
-16.340,58

445.501
54.657
270.714
21.246
41.130
183.901
19.000
3.832
1.039.981
-3.353,55

*) Bij topsport is conform begroting gebruik gemaakt van de bestemmingsreserve die is gevormd vanuit de
afbouwsubsidies van VWS en NOC*NSF. Deze zijn hier als bate verantwoord voor €25.779.
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Begroting 2015
Kosten
Opbrengsten

Wedstrijdzaken
Competitie en vergoedingen
Toernooien en vergoedingen
Topevenementen en vergoedingen
Scheidsrechters en vergoedingen
Inkomsten uit Algemene Middelen
Inkomsten uit Algemene Middelen SMART
Totaal Wedstrijdzaken
Saldo

Algemeen, Bestuur en Communicatie
Algemene zaken
Bestuurszaken
Administratie en beheer
Communicatie
Contributies
Subsidie NOC*NSF
Vergoedingen
Sponsoring en advertenties
Overige baten
Ecotaks
Bijdrage aan Algemen Middelen
Bijdrage Algemene Midd. SMART Doelstellingen
Te financieren uit vermogen
Totaal ABZ
saldo:

12.500
119.149
17.500
51.220

200.369

32.850
41.500
456.771
109.500
496.456
85.000
17.032
1.239.109

4.000
5.700
3.750
51.220
124.899
9.000
200.369
-

12.500
983.178
196.831
7.200
9.400
-

1.209.109
-30.000

Realisatie
Kosten

11.918
102.973
46.158
46.799

207.849

52.412
45.863
443.846
96.044
496.456
85.000
17.032
1.236.653

31-12-2015
Opbrengsten

2.648
5.360
23.933
55.995
124.899
9.000
223.634
15.785

320
10.439
986.557
185.962
7.200
32.444
-

1.222.921
-13.732

Totaal NTTB bureau
herverdeling Algemene Middelen

2.643.122
496.456

2.613.122
496.456

2.829.130
496.456

2.831.185
496.456

Totaal Generaal
Saldo:

2.146.666

2.116.666
-30.000

2.332.674

2.334.729
2.055
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8.4 Toelichting op de jaarrekening 2015
Over het jaar 2015 is, zoals gebruikelijk, een gecumuleerde jaarrekening opgesteld. Hierin zijn de
landelijke organisatie, de acht afdelingen en de Fondsbeheerscommissie opgenomen. In de
toelichting wordt steeds gesproken over de totalen van de gehele Nederlandse Tafeltennisbond,
inclusief Fondsbeheerscommissie en de acht afdelingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. In dit
jaarverslag zijn de volgende financiële overzichten opgenomen:
1. Gecumuleerde balans per 31 december 2015 (voor resultaatbestemming)
2. Staat van baten en lasten over 2015
3. Exploitatierekening landelijke organisatie
8.4.1 Resultaat en vermogen
In 2015 is een licht negatief operationeel resultaat gerealiseerd van € 4.621 tegenover een begroot
negatief resultaat van € 42.735. De landelijke organisatie heeft ten opzichte van de begroting
(-30.000) een resultaat behaald van 23.724 negatief. De afdelingen hebben in plaats van een begroot
tekort van € 12.735 een positief resultaat van € 19.011.
Aan de in 2014 gevormde bestemmingsreserve voor afbouwsubsidies van NOC*NSF en VWS wordt
conform begroting € 25.779 onttrokken. Het resterend resultaat ad € 21.158 positief wordt voorgesteld
toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee stijgt van € 712.666 naar € 733.824. Het eigen
vermogen van de landelijke organisatie stijgt , na onttrekking van de bestemmingsreserve, van
€ 67.250 naar € 69.305.
8.4.2. Liquiditeit en voorraden
De liquiditeit is in 2015 toegenomen. Er is in 2013 een afbouwsubsidie ontvangen die voor 100%
direct is uitgekeerd. Doordat aanwending voornamelijk is voorzien in 2015 tot en met 2016 is hier per
31 december 2015 nog € 60.718 op de balans aanwezig. Er hebben geen noemenswaardige
investeringen in activa plaatsgevonden terwijl o.m. het administratiesysteem inmiddels vrijwel geheel
is afgeschreven. In 2016 wordt een daling verwacht in verband met het gewijzigde schema van
conttributie-inning. Deze wordt over vier kwartalen verdeeld in plaats van facturatie in januari voor het
gehele jaar. De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of, waar deze niet bekend is, tegen
verkoopprijs met een courante omloopsnelheid van maximaal vijf jaar. De incourante voorraad is
hierop in mindering gebracht.
8.4.3 Continuïteit
De kosten zijn voor de landelijke organisatie als geheel goed beheersbaar gebleven. Diverse
eenmalige extra inkomsten zijn gerealiseerd. Belangrijkste tegenvaller was de afschaffing van de
subsidie op opleidingen door NOC*NSF omdat juist in 2015 veel examens zijn behaald. De
contributie-inkomsten zijn vrijwel gelijk aan de begroting. Voor de normale bedrijfsvoering is verder
binnen de vastgestelde begroting geopereerd.
8.4.4 Begroting versus realisatie
Voor de gehele NTTB werd in 2015 een tekort begroot van € 42.735. In werkelijkheid is een tekort
gerealiseerd van € 44.428. De afdelingen hebben per saldo een negatief resultaat gerealiseerd van
€ 10.200, waar een negatief resultaat van € 15.946 was begroot. Voor de landelijke organisatie was in
2014 een tekort begroot van € 70.000. Het werkelijke tekort bedroeg € 34.228.
Bureau
In 2015 zijn alle afdelingen met de boekhouding overgegaan naar Zoetermeer. Alléén bij Limburg en
Holland-Noord vond de overdracht plaats in januari 2016. Ten behoeve van de administratie van de
afdelingen is in de zomer voor één dag in de week een vacature uitgezet welke moeilijk kwalitatief
goed in te vullen blijkt. De Algemeen Directeur die via de Federatie voor 0,5 FTE t.b.v. de NTTB
werkzaamheden verrichtte is ultimo december 2015 uit dienst gegaan. De frictiekosten zijn met SBN
gedeeld en, hoewel uitbetaald in januari 2016, ten laste van het resultaat in 2015 gebracht. De
personeelskosten zijn lager dan begroot. Dit houd verband met het niet (tijdig en volledig) ingevuld
krijgen van vacatures. De formatie is teruggegaan van 17,5 FTE over 2014 naar 16,6 over 2015. De
directie is na de reductie in 2013 met 25% nu 1 FTE ipv 2 zoals gebruikelijk tot 2013.
Opbrengsten
De contributieopbrengsten liggen goed in lijn met de begroting. De contributieverhoging en de
verhoging van de competitietoeslag die in twee stappen is gedaan (voorjaar en najaar) heeft geleid tot
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de verwachte inkomsten. Er is helaas geen kentering in het ledental zichtbaar. In alle afdelingen
vertoont de ledenontwikkeling dezelfde dalende trend.
De subsidie voor het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is niet tegengevallen maar daalt in
lijn met de verwachting. De overheid vermindert de bijdrage aan dit programma over de jaren
stapsgewijs. In de begroting was deze subsidie minimaal meegenomen. De vanuit het programma
gevonden dekking voor overhead is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het positief saldo
bij Sport- en Productontwikkeling.
De grootste tegenvaller is de outputsubsidie voor opleidingen. Dank zij de restitutieregeling die in
2014 van kracht was zijn in 2015 relatief veel proeven van bekwaamheid met goed gevolg afgelegd.
Helaas is de subsidieregeling komen te vervallen waardoor de opbrengsten voor deze opleidingen
bijna € 20.000 lager zijn dan begroot.
De rentebaten zijn licht gestegen van € 10.300 naar € 13.890. Dit is het gevolg van het “poolen” van
de middelen. De rente die wordt verkregen op de spaarrekeningen is verder gedaald.
De sponsorgelden bestaan voornamelijk uit materiaalsponsoring door Tibhar welke t.b.v. de
jaarrekening en de subsidieverantwoording naar NOC*NSF in de boekhouding zichtbaar is gemaakt.
Lasten
De afschrijvingskosten zijn significant lager dan begroot. Grote investeringen zijn in 2015 niet gedaan.
Op termijn komen deze er wel aan: NAS is aan vernieuwing toe en de inventaris is inmiddels aan het
verouderen. In de loop van 2016/2017 wordt duidelijkheid verwacht over de toekomst van de
huisvesting van het bureau. Investeringen worden zoveel mogelijk uitgesteld tot dat moment.
De exploitatiekosten zijn hoger, met name de reis- en verblijfkosten en kosten van sportmaterialen en
accommodaties. Deze kosten zijn voornamelijk voor topsport. Tegenover deze hogere kosten staan
de eigen bijdragen van sporters en extra verkregen subsidies van NOC*NSF. Tevens zijn de
materiaalkosten van het contract met Tibhar hierin opgenomen.
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BIJLAGEN
1
ORGANISATIE
1.1
Samenstelling Hoofdbestuur in 2015
R. Kramer
voorzitter
K. Jacobs
sport- en productontwikkeling / marketing en communicatie a.i. (vanaf 25/3)
C. Kamp
penningmeester
J. Simons
wedstrijdzaken / topsport
W. van Breenen
marketing en communicatie a.i. (tot 25 maart)
1.2
Samenstelling personeel in 2015
R. van Beest
afdelingsmanager afdeling ZuidWest
M. de Boer
financiële administratie en beheer NAS
M. Borst
algemeen directeur
R. van Bruchem
projectmedewerker oudere jeugd / ondersteuning VSK
M. van Dinter
opleidingen, trainerslicenties, tuchtzaken en frontoffice
I. de Graaf
afdelingsmanager afdeling ZuidWest / Servicepunt NTTB
S. Groot
jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars
R. van der Hulst
financiële administratie
A. de Jong
directiesecretaresse / topsport
A. Kiewiet
medewerker frontoffice (vanaf 15 juni)
I. Koppelman
hoofd Sport- en Productontwikkeling
M. de Korte
hoofd Opleidingen
M. Kraa
coördinator opleidingen (vanaf 1 maart)
M Martens
projectmedewerker ouderentafeltennis
B. Martinot
projectmedewerker SBN
W. van Meerkerk
wedstrijdzaken SBN
S. Meijer
projectmedewerker meisjestafeltennis / trainer para RTC Rotterdam
W. Overbeeke
communicatie
T. Plantinga
administrateur / directeur KNAS
A. Sialino
technisch directeur / directeur tafeltennis
M. Snelders
medewerker sport- en productontwikkeling
R. Stolwijk
coördinator wedstrijdzaken
M. Veldkamp
technisch directeur SBN / directeur squash
M. Zwakenberg
medewerker sport- en productontwikkeling (tot 1 augustus)
Technische staf
M. de Boer
T. Damsma
L. Dekker
G. Dijkland
I. Hegge
M. Hooman
M. Kraa
Li Jiao
J. Lieftink
B. van der Meulen
T. Schaffers
E. Timina

trainer / bondscoach jongens junioren
trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken
bondscoach paratafeltennis
assistent-bondscoach paratafeltennis / trainer para RTC Zwolle
paramedisch begeleider paratafeltennis
trainer / bondscoach meisjes cadetten
trainer / bondscoach meisjes junioren / coördinator Papendal
bondscoach heren
bondscoach paratafeltennis
paramedisch begeleider paratafeltennis
RTC-trainer
bondscoach dames

1.3
Samenstelling commissies (per 31-12-2015)
Commissie van beroep
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, P. Perquin, H. Sackers*
Tuchtcommissie
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit
Financiële commissie
S. Boomman*, E. van Buul, R. Kool
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Fondsbeheerscommissie
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, E. Verkooijen
Reglementscommissie
W. van der Burgt, I. Heller, G.J. Huiskes
Atletencommissie
R. Gommers, T. Heijnen, Jiao Li
Expertgroep Topsport
André Eerland, Ruud van Graafeiland, Paul Haldan, Luc Janssen, Alfred de Jong, Paul van de Leur,
Achim Sialino, Jan Simons*, Marthijn van der Wal, Felix Warners
Commissie Accommodatiezaken
I. Koppelman, F. van Lieshout, P. van Mil*
Team Wedstrijdzaken: R. Stolwijk
Team Parasport
W. Cattie, I. de Graaf, G. van Grunsven, K. Jacobs, A. Sialino, M. Snelders, P. van der Vlist
Licenties: I. Heller
Ranglijsten: J. Offierski
Competitiecommissie
R. van Dijk, J. Wijker
Werkgroep Eredivisie
P. Boon, A. Rooijmans*, A. Sialino
Toetsingcommissie Opleidingen
E. Klatt, R. Knops, M. de Korte, J. Matteman*, J. Schoenmakers
Taakgroep Toernooileidersopleidingen
J. Matteman*, J. Schoenmakers, I. Heller
Expertgroep Opleidingen Arbitrage
R. van den Einde, M. Haeck, R. Knops*, I. Wiekart
Racketcontrolecommissie
I. Wiekart *, A. de Jong
Commissie materialen
P. van Egmond
Commissie Historie NTTB
F. Bosschers, R. van Dijk, M. Frijhoff, G. van Giessen*
Scheidsrechterscommissie
J. van den Berg, P. van Egmond, M. Haeck, P. van der Hammen, C. Kamp*
Taakgroep Beoordelingen
P. van Egmond, L. Smalheer, H. Wiekart*
1.4
Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2015)
Functiezetels
Breedtesport
vacant (tot BRV november H. Wortel)
Financiën
S. Boomman
Marketing & externe communicatie
M. Seijkens
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Opleidingen
Organisatie
Atletencommissie
Topsport
Wedstrijdzaken

W. Vreeburg
L. Bruijn (tot BRV november W. van Selling)
vacant (tot BRV november F. Warners)
vacant (tot BRV november M. van der Wal)
T. Wijker

Afdeling
Holland- Noord

Leden
M. de Jeu, G. van Giessen
vacant (plv), vacant (plv)
N. van Erp, H. van der Zijden
S. Dijkers (plv), A. Rooijmans (plv)
J. de Boer, F. Lequin,
M. ter Hoek (plv), vacant (plv)
A. Brink, G. Huiskes
C. Hussels (plv), vacant (plv)
J. Creemers, vacant
B. Meurs (plv), G. Zetsen (plv)
R. van Gerrevink, J. van Raaij
P. Henfling (plv), vacant (plv),
S. van Berkum, W. Kielen
I. Heller (plv), A. Verhulst
C. Karharman, F. van ‘t Hul
B. Kelderman (plv), P. Korstanje (plv)

ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost

1.5
Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden
Bondsridders
B. Vriesekoop
Ereleden (16)
A. Bouwman, B. den Breejen, C. Deken, R. Gradus, H. van Haaren, B. van der Helm, P. Koopman, Li
Jiao, E. Ormel, J. Roeten, P. Römgens, H. Sackers, D. de Vries, B. Vriesekoop, A. Willems, K. van
Zon
Leden van verdienste (53)
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. ten Barge, J. van den Berg, F. Berteling, N. Blok, M. van der
Borght-Horsten, M. Borst, H. Brongers, A. Dam, R. van Dijk, A. van Drielen, A. Eikmans, N. van Erp,
W. Fassotte, J.W. de Gast, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, T. van Happen,
D. Heister, I. Heller, H. Hommes, M. Hooman-Kloppenburg, E. Inklaar, A. de Jong-Lith, T. de Jonge,
G. Keen, T. Keen, E. Krabbenbos, F. de Kruijff, A. Kuppen, G. Last, Li Jie, I. Mekkes-Kerkhof,
J. Matteman, P. van Mil, C. van de Munt, P. Oomens, A. van Otterdijk, J. Paardekam, T. Rieken, W.
Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. Schotmeyer, H. van Spanje, T. van Veen, J. Wieltink,
H. Wildschut, J. Willems
Onderscheidingstekens (39)
L. van der Aart, J. van den Berg, J. van de Biezen, H. Borgers, F. Bosschers, J. Clazing, C. Cools,
E. Dekker, J. Distelblom, F. Duijve, P. van Egmond, G. Gesink, M. de Graaf, B. ten Haaf-Boerrigter,
P. van der Hammen, T. Harkema, M. van Hoof, S. de Jong, F. Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits,
H. Kuipers, J. van Loon, J. van Oers, J. Offierski, T. Polak, H. Ritsema-Oosterzee, A. Rooijmans,
R. Schaars, P. Schoots, J. van Spanje, P. van der Staak, D. Stroop, S. Vaessen, H. Velzing,
F. Verweel, W. Vringer, I. Wiekart-Jager, W. de Wit, A. Zoetekouw
1.6
In Memoriam
Op woensdagavond 16 september overleed oud-scheidsrechter en drager van het
onderscheidingsteken van de NTTB Fred Groenhof op 81-jarige leeftijd.
Op zondag 15 november overleed oud-speelster Maria Nielen, in 1957 Nederlands jeugdkampioen en
bij het NK in 1968 winnares van het goud in het damesdubbel.
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1.7

Jubilerende verenigingen/afdelingen

80 jaar: Z.C. Aktief – Apeldoorn, Tielse T.C. – Tiel, H.T.T.C. Vitesse '35 – Hengelo OV, TTV Assen –
Assen
75 jaar: TTV Rapidity
70 jaar: G.S.V. Heemstede – Heemstede, TTV Helmond ‘57 – Helmond
60 jaar: TTV Ready – Broekhem, TTV Uitgeest – Uitgeest, TTV Argus – Harkstede, TTV Victory '55 –
Volendam, V.T.V. (N) – Nieuwegein, TTV Staphorst – Staphorst, A.S.V. '55 – Venhuizen, TTV Overa –
Almen
50 jaar: TTV Pa Duy – ’s-Gravenhage, TTV Tornado '65 - Valthe, TTV Schijndel – Schijndel, TTV
Westa – Wessem, TTV Harderwijk – Harderwijk, TTV Sorry – Oud-Beijerland, TTV Midstars –
Middelstum, TTV Reflex '65 – Hoogeveen, TTV Dinkelland – Lattrop-Breklenkamp, TTV S.K.F. –
Veenendaal, TTV Stiphout – Stiphout
40 jaar: TTV Merwestad - Dordrecht, T.B.S.M. – Ridderkerk, T.I.G. – Drouwenerveen, P.I.T.T. ‘75 –
Capelle aan den IJssel, G.T.T.C. – Groesbeek, TTV Tik Hard – Wamel, L.T.T.C. – Lelystad, TTV
Lotak – Lottum, TTV Getavé – Gendt, TTV Veldhoven – Veldhoven
1.8
Bruto ledentallen
Afdeling
Dames
Holland-Noord
405
ZuidWest
564
West
600
Noord
244
Limburg
309
Gelre
362
Midden
361
Oost
525
Totaal
3370

Heren
2440
2784
3822
1339
1352
2026
2402
2238
18403

Meisjes
126
268
277
132
166
106
119
164
1358

Jongens
620
846
1154
425
402
540
676
637
5300

Totaal
3591
4462
5853
2140
2229
3034
3558
3564
28431

1.9
Competitiegerechtigde leden per afdeling 2015
Afdeling
Senioren
Jeugd
Totaal
Holland-Noord
1684
365
2049
ZuidWest
1971
596
2567
West
2617
757
3374
Noord
905
262
1167
Limburg
559
320
879
Gelre
1272
385
1657
Midden
1588
400
1988
Oost
1712
473
2185
Totaal
12308
3558
15866
1.10
Aantallen paratafeltennis
Afdeling
Senioren
Jeugd
Holland-Noord
17
2
ZuidWest
58
13
West
65
9
Noord
41
1
Limburg
66
2
Gelre
42
0
Midden
39
1
Oost
113
12
Totaal
441
40

Totaal
19
71
74
42
68
42
40
125
481

Aantal paratafeltennissers in NAS: 435
Aantal RTC’s plus trainers en aantal deelnemers: 2 RTC’s (Zwolle en Rotterdam). Rotterdam heeft 10
deelnemers, Zwolle 5.
Aantal verenigingen op parabijeenkomst Nieuwegein: 14 verenigingen
Aantal bezochte revalidatiecentra: 3 workshops met 5 revalidatiecentra totaal aanwezig
Aantal deelnemers kenningsmakingsdag voor revalidatie-instellingen: 29 deelnemers.
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2
SPORT- & PRODUCTONTWIKKELING
2.1
Table Stars
Aantal diploma’s verstrekt in 2015: 5350 diploma’s
Aantal verenigingen dat met Table Stars werkt volgens de monitor: 54.
Aantal ingevulde formulieren Table Stars monitor: 216, waarvan 79 clubs op jaarbasis meer dan 20
uur les geven op diverse scholen.
Deelname Table Stars The Battle: 130 kinderen in 21 teams, begeleid door 13 verenigingen.
De top 3 van Table Stars The Battle:
1. Fransiscusschool uit Nunspeet
2. Mr. Spigtschool uit Hoogkarspel
3. OBS de Uilenburcht uit Oldambt
Ledenontwikkeling (bruto) jeugd (+ onder 13)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jongens

7359

7099

6968

6563

5922

5295

Meisjes

1754

1659

1651

1571

1422

1357

Totaal

9113

8758

8619

8134

7344

6652

waarvan onder 13

1042

1455

1993

2563

2388

2185

413

538

570

-175

-203

groei onder 13

% onder 13 tov totaal 0,114342 0,166133821 0,231233 0,315097 0,325163 0,328473
2.2
Clubadvies
2.2a
Deelnemende verenigingen NTTB Verenigingscongres
97 deelnemers van 59 verenigingen.
2.2b
De winnaars van de ledenwerfwedstrijd 2015:
Grootste vereniging – Hilversum – 294 leden
Grootste winst jeugdleden – FvT en Hilversum – 75 leden
Grootste winst paratafeltennissers –– De Toekomst - 24 paratafeltennisleden
Aanmoedigingsprijs – NTC Leogang
Grootste procentuele groei – TVO Oosterhout – 41%
Afdelingsprijs: TVO Oosterhout 13
2.2c
Begeleide verenigingen accommodatiezaken
Tebunus
Alkmaar
nieuwbouwplannen
SDO
Hillegom
verbouwing
SKF
Veenendaal
verlichting
DTS
Enschede
certificering
Amsterdam ’78
Amsterdam
nieuwbouwplannen
Over ’t Net
Amersfoort
nieuwbouwplannen
De Brug
Apeldoorn
verduurzaming accommodaties
Tafeltennis Zwolle
Zwolle
ventilatie
Rijnsoever
Katwijk
akoestiek nieuwbouw
TTV Breda
Breda
verbouwplannen
DHC
Delft
nieuwbouwplannen
Swift
Deventer
vochtproblemen
Smash Woudenberg
Woudenberg
opening
Smash
Geertruidenberg
berekeningen tbv subsidie
Uden
Uden
zaalkeuring
Tempo-Team
Amsterdam
nieuwbouw, verbouw
Irene
Tilburg
gesprek gemeente nieuwbouw
Tielse TC
Tiel
renovatie
DOV
Heerhugowaard
verduurzaming accommodatie
Westerzicht
Vlissingen
keuring
ONI
Wijchen
informatie verbouwing
Disnierats
Hoorn
verbouwing, LED
ESVA
Eindhoven
keuring
Westa
Wessem
nieuwbouwplannen
Vriendenschaar
Gouda
vloer
Taverzo
Zoetermeer
opening nieuwbouw
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2.2d
Naar een veiliger sportklimaat
Verenigingen (144) actief met een interventie binnen VSK:
Alexandria ’66, Almeerspin, Amstelveen, Amsterdam, Argus, Assen, ATTC, Batswingers, Bergeijk,
Bijmaat, Bit.nl, De Sprint, Die Meede, De Pingpongers, De Treffers ’70, Delta Impuls, DOV, Drachten,
DTS, Een en Twintig, Emmen, Esopus, FvT, Het Markiezaat, Hilversum HTC, HTTC, Huizen, Iduna,
Irene, Kampenion, Kluis, Kracht & Vriendschap, Litac, LTTC de Toekomst, Megacles, Never Despair,
Nieuw-Vennep, NTTC, Over ’t Net, Papendrecht, PSF Tafeltennisvereniging, Rally, Red Stars, REGA,
SETT, Shot (S), SKF, Smash (M), Smash (G), Smash KC, Smash ’72, SMD, Staphorst, Stede Broec,
Stiphout, SVE, Swift (D), Tanaka, Taverbo, Taverdo, Taverzo, TIAN, TIOS '51, TIOS Terheijden,
Treffers ’68, TT Sport/A-Merk, TTVM, Unicum, Veldhoven, Vinkhuizen, Vries, VTV (N), VVV, Yerseke,
Westerzicht, ZETA, Smash 70, De Treffers (A), Essentia, Salamanders, Doing, De Treffers (R),
Spaarne, GSVA, UTTC, de Schans.
Verenigingen die Besturen met een Visie en Sportief Besturen volgden:
BmV: Smash KC, SVE, De Schans, OTTC, De Treffers (A), Tian, Tafeltennis Nijmegen, Velp
SB: Argus, Vinkhuizen, Veldhoven, Die Meede, Irene, Never Despair, TIOS 51, ODT.
Verenigingsgesprekken (13):
Smash Hattem, Tafeltennis Zwolle, De Treffers (A), Essentia, Eenentwintig, FvT, Salamanders, Doing,
De Treffers (R), Spaarne, GSVA, De Kruiskamp, UTTC.
Aanvragen Sportimpuls:
Taverzo (Goedgekeurd).
2.3
Doelgroepen expertpanels
Ouderen:
Om een goed onderbouwd rapport te schrijven én verenigingen warm te maken voor de pilot, is er
contact geweest met 14 verenigingen met meer dan 50 leden boven 55 jaar en ouder. Deze
verenigingen is gevraagd naar hun succes, promotiemiddelen, activiteiten en wijze van contributie
innen.
Met de volgende experts is contact gelegd: Ben de Hoop, Ying- Fu Li, Frans Lambi, Hein
Timmermans, Jan Joosten, John van Hoeven, Ineke de Graaf.
Meisjes:
Om een goed onderbouwd rapport te schrijven is er contact geweest met 8 verenigingen met meer
dan 10 meisjes in de leeftijd van 6 jaar en ouder. Deze verenigingen is gevraagd naar het hoe en
waarom er relatief zoveel meisjes lid zijn bij de club, of en hoe er een bewustwording is bij het kader
(bestuur en trainers) op het gebied van omgang met meisjes (in verschil met jongens) en het bieden
van een veilige omgeving en of zij tips en aandachtspunten hebben op werving en behoud.
De verenigingen zijn: Tios 51, TOGB, Kluis, Hutaf, TTC Middelburg, Vriendenschaar, VVV, Alexandria
Met de volgende experts is contact gelegd: Dicky de Jong, Lize Lotte Spierings, Lenny van der Meer,
Inge Wevers.
Het ledenbestand laat zien dat 40% van de meisjes geen competitie speelt.

3
OPLEIDINGEN
3.1
Opleidingen
Trainersopleidingen
TT-1
Locatie
Startdatum
Katwijk
10-03-2015

Deelnemers
11

TT-3
Locatie
Rotterdam

Startdatum
13-12-2015

Deelnemers
12

TT-5

Niet georganiseerd

TT-2:

Niet georganiseerd

TT-4
Locatie
Centraal

Startdatum
09-2016

Deelnemers
1
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Toernooileidersopleidingen
TL-2
Niet georganiseerd

TL-3

Niet georganiseerd

Scheidsrechtersopleidingen
SR-2
Locatie
Startdatum
Utrecht
8-11-2015

Deelnemers
8

SR-3
Locatie
Panningen

Startdatum
31-05-2015

SR-4:
Locatie
Landelijk

Deelnemers
2

TL-2
TL-3
SR-1
SR-2
SR-3
SR-4

0
5
65
5
3
1

TT-4
TT-5

34
9

Startdatum
januari 2015

3.2
TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
TT-5

Geslaagden
24
67
26 (+ 2 geslaagden module 2)
1
0

3.3
TT-1
TT-2
TT-3

Trainerslicenties
332
139
81

WEDSTRIJDZAKEN
Competitieopbouw landelijk senioren
voorjaar 2015
aantal poules
teams per poule
Dames eredivisie
2
6
1e divisie
2
5
2e divisie
2
6
2
5
Heren eredivisie
2
6
1e divisie
2
5
2e divisie
4
6
3e divisie
8
6

Deelnemers
3

4
4.1

Kampioenen landelijk senioren
Dames
Voorjaar
najaar
eredivisie Dozy Den Helder/N
1e divisie Scyedam 1
De Treffers (R) 1
De Treffers (R)
Dedemsvaart 1
2e divisie GTTC Groesbeek 1
US 2
Docos-Wolkyshop 1
Disnierats 1
Shot ’65 2
Scylla 2
Vriendenschaar1
Shot ’65 2
3e divisie

najaar 2015
aantal poules
1
2
4

teams per poule
8
6
5

1
2
4
8

8
6
6
6

4.2

Heren
voorjaar
Enjoy&Deploy/Taverzo
Red Stars 1
Kilmaatgroep Stars 1
Hercules 1
Disnierats 1
TTC Middelburg 1
Scylla 3
De Toekomst 1
SVE 1
SKF 3
Assen 1
Vice Versa ’51 1
FvT 2
REGA 1
Red Stars 2

Najaar
Pecos 1
Salamanders 1
ENTAC 1
SKF 2
Hilversum 2
VTV (N) 1
GTTC Groningen 1
Klimaatgroep Stars 1
Avanti 2
DOV 1
Tafeltennis Zwolle 1
Vriendenschaar 1
Vriendenschaar 2
Belcrum 1
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4.3

Competitieopbouw landelijk jeugd
Voorjaar
Aantal poules
Aantal teams
kampioensgroep
1
8
landelijk A
4
24
landelijk B
4
24
landelijk C
7
42
Kampioenen landelijk jeugd
Voorjaar
Kampioensgroep
Twenty-one Up 1

Najaar
Aantal poules

Aantal teams

4
3
6

24
18
38

4.4

A

B

C

Najaar

SKF 1
SKF 2
Enjoy&Deploy Taverzo 1
Litac 1
ATC Almere 1
Kluis 1
HBC 3
Victory ’55 1

SKF 1
HTC 1
Enjoy&Deploy Taverzo 1
Litac 1
Pecos 1
Yerseke 1
Kampenion 1

Actief 1
Red Stars 3
FvT 2
REGA 1
Pecos 1
HBC 4
TOGB 1

Kampenion 2
TTC 1
Salamanders 2
Tios ’51 2
Vice Versa ’51 1
Swordsorts 21-up 1

4.5
Europacup
ETTU Cup 2014-2015 Heren
Kwartfinale:
Enjoy & Deploy Taverzo
Olymppia Unia Grudziadz (POL)
Olimpia Unia Grudziadz (POL) Enjoy & Deploy Taverzo
Enjoy & Deploy Taverzo is hiermee uitgeschakeld.
ETTU Cup 2015/2016 Heren
2e ronde
Enjoy & Deploy Taverzo
Enjoy&Deploy Taverzo
Enjoy & Deploy Taverzo

-

Floratom Szeged AC Probart (HUN)
Sokah Hoboken (BEL)
ASD Marcozzi (ITA)

5
NATIONALE EVENEMENTEN
5.1
Nederlandse Kampioenschappen senioren A
Dames enkelspel
Li Jie
dubbelspel
Heren enkelspel
Ewout Oostwouder
dubbelspel
Gemengd dubbelspel Kim Vermaas/Rajko Gommers

0-3
3-1

2-3
2-3
1-3

Britt Eerland/Kim Vermaas
Nathan van der Lee/Cosmin Stan

5.2
NTTB Masters
Editie 2014 (verspeeld in januari 2015)
Dames: Li Jiao
Heren: Rajko Gommers
5.3
Eredivisiecup & NTTB Beker 2015
Eredivisiecup dames
Dozy Den Helder/Noordkop
Eredivisiecup heren
Enjoy&Deploy/Taverzo
NTTB Beker dames
NTTB Beker heren

Scyedam
Scyedam
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5.4
Nederlandse Kampioenschappen senioren BCD
Dames B enkelspel
Tanja Helle
dubbelspel
Heren B enkelspel
Jamshid Sedigh
dubbelspel
Dames C enkelspel
Monique Kuijpers
dubbelspel
Heren C enkelspel
Hugo Beute
dubbelspel
Dames D enkelspel
Vicky Schijven
dubbelspel
Heren D enkelspel
Dirk van de Velde
dubbelspel
5.5
Nationale Senioren Meerkampen
Dames B
Lisette van Es
Dames C
Mylena Maitimu

Heren F
Heren G

Heren B
Heren C
Heren D
Heren E

Lisette van Es/Nena Zantman
Jop van der Wiel/Tony Nader
Inge v.d. Gaag/Irene Aangeenbrug
Tom Thijssen/Robert van de Bosch
Julia Janssen/Daniëlle Speekenbrink
Olaf Stolwijk/Steven Pouw

Rino Alberts
Remko Diele
Thomas Hebinck
Daan Goossens

Rob Devilee
Folkert Schuurman

5.6
Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A
Meisjes junioren
Angelique Gertenbach
dubbelspel
Angelique Gertenbach/Melanie Bierdrager
Meisjes cadetten
Yoeke Gunsing
dubbelspel
Meisjes pupillen
Karlijn van Lierop
dubbelspel
Meisjes welpen
Fleur Hoogeveen
dubbelspel
Jongens junioren
Erik Agamyan
dubbelspel
Jongens cadetten
Roel Bogie
dubbelspel
Jongens pupillen
Lode Hulshof
dubbelspel
Jongens welpen
Kas van Oost
dubbelspel

Felicia Faas/Rachel Gerarts
Karlijn van Lierop/Emma v.d. Zanden
Anne van Bolderen/Anna Peters
Ids en Tiis van der Werf
Roel Bogie/Nolan Schultz
Floris zur Muhlen/Philip Zovko
Kas van Oost/Jonathan Claus

5.7
Nationale Jeugdmeerkampen Finales
Meisjes junioren
Melissa Bours
Meisjes cadetten
Shuohan Men
Meisjes pupillen
Karlijn van Lierop
Meisjes welpen
Fleur Hoogeveen
Jongens junioren
Roel Bogie
Jongens cadetten
Nolan Schultz
Jongens pupillen
Lode Hulshof
Jongens welpen
Milo de Boer
5.8
Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis
Klasse 1
Ronald Vijverberg
Klasse 2
Roy van de Burg
Klasse 3
Jasper Hamberg
Klasse 4 rolstoel
Peter Kopetzky
Klasse 4 lopers
Paul van de Oord
Klasse 5 rolstoel
Alma van Gils
Klasse 5 lopers
Alex Klein
Klasse 6 rolstoel
Silvia Polstra
Klasse 6 lopers
Pauline Peeters
Klasse Jeugd
Demi Ronda
Dubbel jeugd
Dubbel klasse 1 & 2
Dubbel klasse 3
Dubbel klasse 4
Dubbel klasse 5
Dubbel klasse 6

Kylian Oelrich & Demi Ronda
Roy van de Burg & Dustin Eier
Klaas Haanstra & Jasper Hamberg
Rene Hilgenga & Joke Schouten
Alex Klein & Katinka van der Wees
Marielle Boers & Silvia Polstra

5.9
Nederlandse Kampioenschappen veteranen
Dames A enkelspel
Mirjam Fransen
Heren A enkelspel
John Scott
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6
INTERNATIONALE TOERNOOIEN
6.1
WK 2015 individueel: 13 tot en met 20 mei (Suzhou, China)
Li Jie behaalt een bronzen medaille in het dubbelspel samen met de Poolse Li Qian
6.2
Europese Spelen: 12 tot en met 28 juni (Baku, Azerbeidzjan)
Li Jiao kroont zich tot eerste winnaar van de Europese Spelen in het enkelspel
Li Jie behaalt een zilveren medaille, na verlies in de finale tegen Li Jiao
In het teamtoernooi werd zilver gewonnen door Li Jiao, Li Jie en Britt Eerland
6.3
EK 2015: 25 september tot en met 4 oktober (Ekaterinburg, Rusland)
De heren winnen de Challenge Division en promoveren daarom naar de Standard Division.
De dames eindigen op de 12de plaats
Li Jie behaalt een zilveren medaille in het enkelspel en een bronzen medaille in het dubbelspel (met
de Poolse Li Qian).
6.4
EK PTT 2015: 12 t/m 17 oktober (Vejle, Denemarken)
Kelly van Zon
winnaar enkelspel klasse 7
Jean-Paul Montanus
winnaar enkelspel klasse 7
Gerben Last, Tonnie Heijnen en Ronald Vijverberg
brons landentoernooi klasse 9
6.5
Europese Jeugdkampioenschappen: 10 t/m 19 juli (Bratislava, Slovenië)
Jongens junioren: 26e plaats
Jongens cadetten: 19e plaats
Meisjes junioren: 22e plaats
Meisjes cadetten: 22e plaats
6.6
Topsport in twaalf maanden
Januari
 Stellan Smid en Shuohan Men winnen de Jeugdmasters 2014.
 Li Jiao en Rajko Gommers winnen de Masters 2014.
 Enjoy & Deploy Taverzo verliest zowel de thuis- als de uitwedstrijd van de Poolse club Olimpia
Unia Grudziadz en wordt daarmee uitgeschakeld in de strijd om de ETTU Cup.
 Rianne van Duin, Rajko Gommers, Martin Khatchanov, Li Jie, Ewout Oostwouder en Laurens
Tromer nemen deel aan de Hongaarse Open 2015.
Februari
 Jiao Li en Jie Li nemen deel aan de Europese Top-16 in Azerbeidjan. Jie strandt in de
kwartfinales, Jiao sluit het toernooi met een 4e plaats af.
 Jie Li en Britt Eerland nemen deel aan de Koeweit Open 2015. Jie bereikte de laatste 16.
 Roel Bogie bereikt de laatste 16 in de Tsjechische Jeugd Open 2015.
 Aan de Open Zweedse Jeugdkampioenschappen en aansluitend het Safir toernooi wordt door
meisjes junioren en kadetten deelgenomen. Shuohan Men wint brons in U14 klasse.
Angelique Gertenbach behaalt de tweede plaats in het troosttoernooi van de Zweedse Jeugd
Open 2015.
Maart








Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle weet Li Jie haar eerste Nederlandse titel
binnen te halen, bij de heren prolongeert Ewout Oostwouder zijn titel. In het dames dubbelspel
weet het duo Britt Eerland/Kim Vermaas de titel te bemachtigen, verrassende finalist was het
jonge duo Melanie Bierdrager en Angelique Gertenbach. Het duo Nathan van der Lee/Cosmin
Stan is de sterkste in het heren dubbelspel. Kim Vermaas en Rajko Gommers winnen de
mixed dubbel titel tijdens de NK 2015.
Tijdens de NK wordt voor de 15de keer het Jeugdklassentoernooi gespeeld.
Voor de derde maal vindt tijdens het NK Table Stars The Battle plaats.
Michel de Boer wordt benoemd tot bondscoach voor de jongens junioren.
De selectie voor het WK individueel in China wordt bekend gemaakt.
Rajko Gommers, Koen Hageraats, Jie Li, Ewout Oostwouder en Yana Timina nemen deel aan
de Open Duitse 2015.
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April





Bondscoach Elena Timina maakt de damesselectie voor de 1 e Europese Spelen in Baku
bekend.
De meisjes cadetten nemen deel aan het jeugdtoernooi in Linz.
Zeven spelers nemen deel aan de Lignano PTT Open 2015. Kelly van Zon behaalt in klasse 7
een zilveren medaille, Jean-Paul Montanus (klasse 7) en Gerben Last (klasse 9) nemen brons
mee naar huis. In het teamtoernooi is er goud voor Kelly van Zon en Daniëlle de Jong.

Een team van meisjes cadetten neemt deel aan het internationale Jeugdtoernooi van Linz.
Kas van Oost en Mads Oomen nemen deel aan het jeugdtoernooi in Luik. Kas wordt 3 e.
Linda Creemers komt in actie tijdens de Luxemburg Open 2015.
De meisjes junioren nemen deel aan de Open Franse Jeugdkampioenschappen in Metz.

Mei









Juni










Op het WK 2015 komen zes Nederlandse spelers in actie. Laurens Tromer en Rajko
Gommers weten het hoofdtoernooi te bereiken in het dubbelspel. Laurens Tromer weet ook
de tussenronde bij de heren te winnen. Britt Eerland strandt in de tweede ronde in het
enkelspel, Li Jiao weet een ronde verder te komen. Li Jie bereikt de laatste 16 en behaalt met
haar Poolse partner Li Qian een bronzen medaille in het dubbelspel.
In Slovenië neemt een aantal paratafeltennissers deel aan het toernooi. Kelly van Zon behaalt
in klasse 7 een gouden medaille en Gerben Last behaalt zilver in klasse 9. In het
landentoernooi behaalt het team van Kelly van Zon en Daniëlle de Jong in de klasse 8-9 een
zilveren medaille en het herenteam in klasse 9, Ronald Vijverberg en Max van Amerongen,
behaalt een bronzen medaille.
Het “onder 13” plan krijgt een nieuwe impuls.
Kas van Oost wordt door de ITTF uitgenodigd om deel te nemen aan een trainingsstage van
de ITTF Hopes in China.
Rianne van Duin, Britt Eerland, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer nemen deel aan de
Zagreb Open 2015, een challenge toernooi.
De paratafeltennissers zijn succesvol tijdens de Bayreuth Open 2015: Gerben Last legt in
klasse 9 beslag op een zilveren medaille en Kelly van Zon doet hetzelfde in klasse 7. In het
teamtoernooi leggen Kelly van Zon en Daniëlle de Jong beslag op de zilveren medaille.

De selectie voor de EJK 2015 in Bratislava en de Euro Mini Champs in Schiltigheim worden
bekend gemaakt.
Jie Li wordt voor haar verdiensten voor tafeltennis benoemd tot Lid van Verdienste.
Yoeke Gunsing wint in Zweden het 6landencadettentoernooi. Voor Roel Bogie is er een derde
plaats. In het teamtoernooi eindigt het meisjes cadettenteam op de derde plaats en het
jongens cadettenteam op de 5e plaats.
De loting voor het teamtoernooi tijdens de EJK wordt bekend.
Mirjam Hooman wordt trainster van het CTO meisjes op Papendal.
Li Jiao en Li Jie spelen de finale van de Europese Spelen tegen elkaar. Li Jiao wint de eerste
editie van de Europese Spelen in Baku en plaatst zich als eerste speelster voor de
Olympische Spelen van 2016.
Voor haar prestaties in Baku wordt Li Jiao benoemd tot Erelid van de NTTB.
Het damesteam wordt tweede tijdens het teamtoernooi van de Europese Spelen. In een
spannende finale tegen Duitsland wordt nipt met 2-3 verloren door Li Jiao, Li Jie en Britt
Eerland.
Bij de Luxemburgse Open Jeugdkampioenschappen is er een 2e plaats voor Shuohan Men,
een 3e plaats voor Colin Rengers, een 4e plaats voor Emine Ernst en een 6e plaats voor Lode
Hulshof. Met alle resultaten tezamen eindigt Nederland op de vierde plaats.

Juli



De 11e NTTB Jeugdcup wordt verspeeld onder tropische omstandigheden. Dank zij de extra
aandacht en genomen maatregelen verloopt het toernooi uitstekend.
Nederland neemt met vier jeugdteams deel aan de EJK in Italië. Helaas moeten twee jongens
junioren wegens wangedrag het toernooi voortijdig verlaten. Hierdoor verliest het team de
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promotiewedstrijd. Ook de andere teams slagen er niet in te promoveren. Bij het individueel
toernooi overleeft geen enkele speler de poulefase.
Augustus
 Li Jie en Britt Eerland nemen deel aan de China Open 2015. Li Jie bereikt de laatste 16 en
Britt zet een goed resultaat neer in het onder 21 toernooi.
 Britt Eerland neemt deel aan de Bulgaarse Open 2015 en bereikt de halve finale van het
onder 21 toernooi.
 Li Jie, Li Jiao en Britt Eerland nemen deel aan de Tsjechische Open 2015. Li Jie eindigt bij de
laatste 16 in het enkelspel en speelt de halve finale in het dubbelspel met de Poolse Li Qian.
Britt speelt een goede wedstrijd tegen de nummer 5 van de wereld maar slaagt er net niet in te
winnen.
 Een delegatie van 8 spelers neemt deel aan de Euro Mini Champs.
September
 In Oostenrijk bereikt Li Jie de halve finales enkelspel en de finale met Li Qian. Britt Eerland
bereikt de halve finales van het onder 21 toernooi.
 Aan het jeugdtoernooi in Rinteln nemen 5 jeugdspelers deel. Collin Jager eindigt op de 5e
plaats.
 Het team voor de EK in Ekaterinburg wordt geplaagd door tegenslagen: Nadat Yana Timina
niet naar Rusland kon afreizen en vervangen werd door Rianne van Duin, moest Britt Eerland
zich twee dagen voor het toernooi wegens ziekte afmelden.
Het herenteam promoveert ongeslagen naar de Challenge Division.
Oktober
 Laurens Tromer stunt in de voorronde van het individuele toernooi door Jean-Michel Saive te
verslaan en in de eerste ronde door op een haar na van de Zweed Pär Gerrell te verliezen.
 Li Jie behaalt een zilveren EK-medaille in het enkelspel en met Li Qian een bronzen medaille
in het dubbelspel.
 Bij het individuele toernooi van het EK Paratafeltennis in Vejle, Denemarken, winnen Kelly van
Zon en Jean-Paul Montanus, beiden klasse 7, een gouden medaille, waardoor zij zich direct
plaatsen voor de Paralympische Spelen in 2016.
Het herenteam klasse 9, bestaande uit Gerben Last, Ronald Vijverberg en Tonnie Heijnen,
behaalde de bronzen medaille.
 In oktober wordt bekend dat het Nederlandse damesteam op plaats 3 in de
wereldteamranking staat. Een prestatie die nog niet eerder is geleverd.
November
 Li Jiao en Li Jie nemen deel aan de Women’s World Cup. Jiao bereikt na een stunt tegen de
Chinese Zhu Yuling de halve finales, Jie bereikt de 1/8 finales.
 Gerben Last wint de Belgian PTT Open 2015. Voor Suzan is er een zilveren 2 e plaats in de
klasse 7-8 en brons is er voor Femke Cobben (klasse 1-2), Yvette Moerdijk (klasse 5), Jaap
Meiland (klasse 6) en Emanuel Martins Fereira (klasse 10). Jaap en Emanuel debuteren in dit
toernooi op het internationale podium.
 Op Papendal wordt voor de 18e maal de Dag van het Talent gehouden. Hieraan nemen
uiteindelijk 40 jongens en 23 meisjes deel.
 Roel Bogie en Collin Jager presteren goed bij het jeugdtoernooi in Portugal.
 Tonnie Heijnen neemt deel aan de Copa Tango in Argentinië en neemt gouden medailles voor
het enkelspel klasse 9 en het teamtoernooi klasse 9-10 mee.
 Bij de Open Portugese jeugdkampioenschappen eindigt het Nederlandse
jongenscadettenteam op de 3e plaats.
 In de Copa Chile PTT is er zilver voor Tonnie Heijnen in het enkelspel klasse 9 en brons in het
teamtoernooi klasse 10 met Braziliaanse en Maleisische teamgenoten.
 Nederland neemt met 8 spelers deel aan het 5landen-pupillentoernooi.
 Felicia Faas besluit het CTO Papendal te verlaten.
December
 Bij de Copa Costa Rica PTT behaalt Kelly van Zon in de klasse 6-7 een gouden medaille in
het enkel en Jean-Paul Montanus neemt in klasse 7 een zilveren medaille mee naar huis. in
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6.7
Heren
287
314
320
324
763
769
850
884
893

klasse 7 van het enkelspel. In het teamtoernooi behaalt Kelly van Zon met een Franse
gelegenheidspartner een zilveren medaille in klasse 6-10. Jean-Paul Montanus speelt in het
teamtoernooi klasse 6-7 met een Belgisch en Britse gelegenheidspartner en zij behalen zilver.
Ook is er zilver voor Tonnie Heijnen in het teamtoernooi met een Japanse partner.
Rachel Gerarts verlaat het CTO Papendal.
Shuohan Men en Collin Jager winnen de Jeugdmasters 2015.

Wereldranglijsten (per 31-12-2015)

Dames
19
21
93
210
225
392
415
423
515
659
685
Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2014
Michel de Boer
Ewout Oostwouder
Rajko Gommers
Laurens Tromer
Roel Bogie
Colin Rengers
Erik Agamyan
Collin Jager
Nolan Schultz

(301)
(332)
(337)
(340)
(827)
(unr)
(unr)
(966)
(unr)

Paratafeltennissers (per 31-12-2015)
Heren
Klasse
6
Jean-Paul Montanus 7
7
Gerben Last
9
9
Bas Hergelink
10
15
Tonnie Heijnen
9
23
Ronald Vijverberg
9
25
Max van Amerongen 8
36
Emanuel Martins Ferreira 10
39
Hans Speek
7
41
Gerald van Grunsven 5
46
Maurice Mollink
5
49
Jaap Meiland
7
55
Sem Roelofs
5
79
Dustin Eier
7
96
Devin Wassink
8
96
Roy van der Burg
8

(5)
(9)
(9)
(16)
(18)
(25)
(unr)
(37)
(unr)
(46)
(unr)
(62)
(unr)
(unr)
(unr)

Li Jie
Li Jiao
Britt Eerland
Yana Timina
Kim Vermaas
Angelique Gertenbach
Melanie Bierdrager
Rianne van Duin
Vera van Boheemen
Felicia Faas
Yoeke Gunsing

Dames
1
8
13
18
19
25

(18)
(21)
(93)
(225)
(235)
(unr)
(unr)
(455)
(unr)
(unr)
(unr)

Kelly van Zon
Mariëlle Boers
Daniëlle de Jong
Femke Cobben
Suzan Klomp
Yvette Moerdijk

Klasse
7
1
9
2
8
5

(1)
(unr)
(10)
(17)
(19)
(unr)

Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2014

Onder 21 heren
102
Rajko Gommers
104
Laurens Tromer
416
Roel Bogie
419
Colin Rengers
497
Erik Agamyan
532
Collin Jager
540
Nolan Schultz

(110)
(111)
470
(unr)
(unr)
(605)
(unr)

Onder 21 dames
29
Britt Eerland
96
Kim Vermaas
218
Angelique Gertenbach
238
Melanie Bierdrager
245
Rianne van Duin
324
Vera van Boheemen

(29)
(100)
(unr)
(unr)
(266)
(unr)

Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2014
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