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VOORWOORD
Beste lezer,
2014, een jaar van eerste stappen zetten!
In april 2014 heeft de Bondsraad unaniem besloten de NTTB de financiële ruimte te geven om de
eerste stappen te zetten om een inhaalslag op diverse beleidsterreinen te kunnen maken. U leest er
alles over in dit jaarverslag.
Na een aantal wisselingen in 2013 was er in 2014 continuïteit binnen het Hoofdbestuur. Dit was de
basis om veel werk te verzetten, de zichtbaarheid van het Hoofdbestuur te vergroten en bij veel
verenigingen, afdelingen en evenementen aanwezig te kunnen zijn. Als voorzitter ben ik trots op zulke
actieve Hoofdbestuursleden. In 2014 heeft het Hoofdbestuur in twee rondes langs de afdelingen (1e
en 3e kwartaal) veel informatie verstrekt. Het Hoofdbestuur heeft uit de discussie een goed beeld van
de behoeftes van verenigingen en afdelingen gekregen. Dit heeft mede bijgedragen aan het opzetten
van de uitgangspunten en de inmiddels gepubliceerde startnotitie voor het nieuwe beleid. Ook in 2015
wil het Hoofdbestuur de afdelingen weer bezoeken.
Het 4e Verenigingscongres werd weer tegelijkertijd gehouden met het NK in de schitterende omgeving
van het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Door de vele nevenactiviteiten groeit het NK nog ieder jaar
en is HET uithangbord voor tafeltennis. In 2014 hebben wij voor het eerst de vier grote NTTBevenementen volgens onze nieuwe visie opgezet: 4 verschillende regio’s voor onze 4 TOPevenementen: Oost (Zwolle) voor het NK, West (Leiden) voor de Masters, Zuid (’s-Hertogenbosch)
voor de Final 4 van de Beker en Midden (Hilversum) voor de finale eredivisie. De volgende stap wordt
een betere spreiding over het jaar van deze evenementen.
Langzaam dalende ledentallen, verminderde inkomsten uit subsidies en het uitblijven van sponsoren
blijven zorgpunten. De uitkomst uit de heisessie van het Hoofdbestuur was dan ook om met een
andere visie naar te toekomst te kijken. Tafeltennis moet in de toekomst door de NTTB breder
getrokken worden dan alleen het werken voor onze leden. De NTTB als serviceonderneming en als
brancheorganisatie zijn stippen op de horizon. De nieuwe sponsorpropositie en het beleidsstuk over
informatie en communicatie zijn in 2014 al aan de Bondsraad gepresenteerd.
Op sportief gebied werden diverse successen geboekt, waarbij ik hier Kelly van Zon noem die haar
titel als wereldkampioen prolongeerde en Jean-Paul Montanus die zijn eerste internationale medaille
(brons) wist te behalen.
Ons damesteam bereikte bij de WK teams in Japan de ¼-finales en verloor daarin nipt met 2:3 in de
beslissende partij. 9000 Japanners in de uitverkochte zaal en miljoenen kijkers volgden deze
bloedstollende wedstrijd live op televisie.
Ons jonge herenteam heeft na jaren van afwezigheid weer deelgenomen aan de EK teams in
Portugal.
De Bestuurlijke vernieuwing is nu in de finale fase voor afronding. In 2014 hebben veel gesprekken
met afdelingen en het College van Voorzitters plaats gevonden en is regelmatig een update in de
Bondsraad gegeven. ‘De afdeling als verbindende schakel’ wordt het kernstuk en moet in 2015
afgerond worden.
In december heeft het competitiecongres in Nieuwegein plaats gevonden. Op basis van de discussie
vanuit de afdelingsbezoeken, de input van eerdere werkgroepen en van dit congres gaan wij in 2015
de hervorming van de competitie bespreken.
Tegen allen die zich voor de tafeltennissport hebben ingezet, als vrijwilliger of in loondienst, wil ik
zeggen:
Dank uw wel, dank voor uw inzet, dank voor uw kritiek en dank voor uw steun.
En vergeet niet: De NTTB dat zijn wij SAMEN !
Met sportieve groet,
Ronald Kramer, Voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
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ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN

1.1
Ledenaantal
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een landelijke sportorganisatie. Het aantal leden bedroeg
op 31 december 2014 29.422, verdeeld over 569 verenigingen. Eind 2013 bedroeg het aantal leden
31.036 en het aantal verenigingen 581. Helaas is de trend dat het totaal aantal leden daalt ook in
2014 niet gekeerd.
1.2
Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur heeft afgelopen jaar met volle bezetting kunnen werken. Hierdoor zijn veel
(regionale) afspraken tot stand gekomen en konden vele contacten met afdelingen en verenigingen
worden gerealiseerd.
Het Hoofdbestuur is in 2014 tien maal in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft het
Hoofdbestuur een bestuurlijk overleg gevoerd met de MT-leden (management team) van het
Bondsbureau.
Bovendien hebben vanuit de samenwerking met de Squash Bond Nederland (SBN) en de Koninklijke
Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) bijeenkomsten plaats gevonden. De leden van de
Federatie zijn in 2014 tweemaal 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 en leden die vijftig jaar lid zijn van de NTTB. 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 juli heeft Michelle Sluiters de organisatie verlaten. Nanning van der Hoop moest in verband met
de lager uitgevallen subsidietoewijzing per 1 september de NTTB verlaten. De contracten van Ruud
van Beest en Ineke de Graaf als afdelingsmanagers ZuidWest zijn verlengd. Narda Juliët heeft begin
oktober haar laatste fysieke dag voor de NTTB gewerkt. Formeel is zij nog tot 1 februari 2015 in
dienst.
De NTTB heeft samen met SBN en KNAS het HR-project met de systematiek van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken en competentiemanagement verder
doorgevoerd.
Ook in 2014 heeft de NTTB gebruik gemaakt van stagiairs: Dennis van der Burg, Marnik Gommers,
Tessa Hexspoor, Marijn Wassink, Maxime Welten, Stefan Welters en Peter van Zuijlen hebben hun
stageopdracht via het Bondsbureau afgerond.
1.4
Bondsraad
De Bondsraad kwam in 2014 bijeen op 12 april, 21 juni en 22 november.
De Bondsraad heeft in april unaniem ingestemd met het onttrekken van reserves uit het NTTBvermogen om de nieuwe beleidsimpulsen uit te voeren. Tijdens de voorjaarsvergadering heeft de
Bondsraad het jaarverslag 2013 en de geconsolideerde jaarrekening 2013 goedgekeurd en zijn
wijzigingen in Statuten en Competitiereglement vastgesteld en is een geactualiseerd Reglement van
Orde van de Bondsraad aangenomen. De Bondsraad heeft tevens de voorgelegde stukken van de
werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing over de nieuwe rol van de afdeling vastgesteld, inclusief de
bijbehorende aanbevelingen. In november heeft de Bondsraad de contributieverhoging voor 2015, die
gekoppeld was aan het gericht opstarten van activiteiten, eveneens unaniem aangenomen. Tevens
zijn het Jaarplan en Begroting 2015 vastgesteld alsmede het Anti-dopingreglement.
Tijdens de voorjaarsvergadering is Felix Warners en tijdens de najaarsvergadering zijn Wim Vreeburg
en Maurice Seijkens benoemd op functiezetels.
1.5
Bestuurlijke vernieuwing
De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing heeft zich in 2014 bezig gehouden met de rol van de afdeling
in de toekomst.
De Bondsraad is regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en er is regelmatig contact
geweest met het College van Voorzitters om de toekomstige rollen, verantwoordelijkheden en taken
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van de afdelingen te bespreken. De Bondsraad heeft vervolgens de werkgroep opdracht gegeven om
dit in 2015 nader uit te werken.
1.6
Aanbeveling Goed Sportbestuur
In 2014 is door het Hoofdbestuur aandacht besteed aan de code en werd het tweejaarlijkse
meetinstrument ingevuld. Daarnaast is het Anti-dopingreglement aangepast conform de door
NOC*NSF opgestelde richtlijnen en dit aangepaste reglement is aan de Auditcommissie voorgelegd.
1.7
Internationaal
Op internationaal vlak werkt de NTTB samen met de ITTF en de ETTU. Tijdens de
Wereldkampioenschappen in Tokio (Japan) in april 2014 hebben zowel ITTF als ETTU hun
congressen georganiseerd. Tijdens de Europese Kampioenschappen in Lissabon (Portugal) heeft de
ETTU nogmaals een congres georganiseerd. Voorzitter Ronald Kramer en Directeur Tafeltennis
Achim Sialino hebben de NTTB tijdens de AGM van de ITTF in Tokio vertegenwoordigd. Vicevoorzitter Jan Simons en directeur tafeltennis Achim Sialino hebben de NTTB tijdens de ETTUvergadering in Lissabon vertegenwoordigd. Hoofdbestuurslid Marketing, Sponsoring en Communicatie
Wim van Breenen was eveneens in Lissabon aanwezig.
Nederland was internationaal vertegenwoordigd in een aantal commissies: Albert Rooijmans was full
member van de ITTF Umpires & Referees Committee, Piet van Egmond was full member van de ITTF
Equipment Committee en Igor Heller was corresponding member van de ITTF Rules Committee en
voorzitter van de ETTU Ranking Committee. Olaf Diels was lid van de ETTU Board of Appeal.
1.8
Preventie seksuele intimidatie
Ook in 2014 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 heeft de NTTB besloten mee te doen aan de regeling waarbij verenigingen voor hun
vrijwilligers gratis een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Het Hoofdbestuur heeft
besloten hierin het goede voorbeeld te geven en zal eveneens een verklaring aanvragen.
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SPORT- EN PRODUCTONTWIKKELING

Het team Sport- en Productontwikkeling (SPO) heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van
verenigingen. Dit gebeurt door verenigingen te wijzen op kansrijke doelgroepen en hen de benodigde
ondersteunende materialen aan te reiken. Ook reikt het team SPO verenigingskader kennis aan door
middel van programma’s en opleidingen. Dit vanuit de overtuiging de verenigingen zodanig te
ondersteunen dat ze de tafeltennissport in de breedte promoten en versterken. In dit deel van het
jaarverslag doen we verslag van alle initiatieven die het team SPO heeft opgezet en ondersteund, en
we benoemen daarbij de resultaten.
Om verenigingen goed te ondersteunen moet je ze goed kennen. Daarom werd door de NTTB
geïnvesteerd in het contact met de verenigingen. In het verlengde van het altijd succesvolle NTTB
Verenigingscongres werden dit jaar door het Hoofdbestuur en Management Team bezoeken aan de
afdelingen afgelegd met een goede opkomst. Meepraten over het thema ‘de toekomst van het
tafeltennis’ was de aanleiding voor deze minicongressen. Daarnaast was er één-op-één contact
dankzij bezoeken aan verenigingen. Dit contact met de achterban zorgde voor een impuls voor de
breedtesport maar legde tevens bloot waar de schoen knelt: werven lukt de verenigingen wel, maar
leden behouden blijft lastig.
Succesvol blijft het wervingsprogramma Table Stars dat ernaar streeft om kinderen op jongere leeftijd
kennis te laten maken met tafeltennis. De instroom van jeugd onder 13 is sinds 2010 fors gestegen
(88%) en in 2014 bleef deze instroom gelijk aan 2013. De NTTB heeft, om de instroom blijvend te
stimuleren, initiatieven ontplooid om Table Stars in 2015 – met behulp van de afdelingen - weer een
vernieuwende impuls te geven.
Minder succesvol is dat de kinderen boven de 13 jaar blijkbaar moeizaam behouden kunnen worden,
waardoor het totaal aantal jeugdleden bij de NTTB blijft dalen. In 2014 zijn daarom stappen gezet om
dit tij te keren. Onder andere is gestart met de ontwikkeling van Table Stars Challenge, gericht op
beginnende jeugd. Ook zag het NTTB Tafeltenniskamp ´Vrienden maken´ het daglicht, ideaal voor het
behoud van oudere jeugd. De doelgroep oudere jeugd is toegevoegd aan het huidige
meerjarenbeleidsplan, samen met ontwikkeling van meisjestafeltennis en sport overdag (ouderen). Dit
nieuwe beleid ging ten koste van bedrijfstafeltennis waar de resultaten de afgelopen jaren
achterbleven bij de verwachtingen.
Ook succesvol waren de ontwikkelingen binnen paratafeltennis. Dankzij subsidie van de Johan Cruyff
Foundation kregen zowel breedtesport als topsport een impuls. Voor de breedtesport konden
materialen ontwikkeld worden, zoals een toolkit met lesmap voor sporters met een handicap; voor
topsport werd een start gemaakt met classificatie, gelijk aan de internationale classificatie. Dit proces
wordt in 2015 doorgezet. NTTB-breed werd een visieplan geschreven waardoor de doorstroom vanuit
de breedtesport via de wedstrijdsport naar topsport over meerdere jaren gestalte gaat krijgen.
Om verenigingen te stimuleren te besturen vanuit een visie neemt het team SPO sinds 2012 actief
deel aan het VWS programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Via intake gesprekken activeert het
team verenigingskader om een stip op de horizon te formuleren, om hun leden te wijzen op ‘gewenst
gedrag’, om jeugd spelregels en scheidsrechtersvaardigheden bij te brengen en om de nieuwe functie
arbitragecoördinator te installeren. Een aantal verenigingen volgde met succes de cursus Besturen
met een Visie. Het doet de NTTB goed te zien dat het juist deze verenigingen momenteel wel voor de
wind gaat.
Met dank aan de inzet van een USBO-stagiaire (Universiteit Utrecht) werd een onderzoek onder onze
leden gestart. Uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat leden zeer tevreden zijn over
de producten en diensten van de NTTB, zodra ze ermee bekend zijn. De competitie en NAS springen
er in positieve zin uit. Uit het onderzoek naar de betrokkenheid van leden bij hun club, blijkt dat het
consumentisme in het tafeltennis nog zeker niet de overhand heeft.
Werken aan de brede basis van de tafeltennissport doen we niet alleen. Daarom hier een woord van
dank aan onze partners en vrijwilligers. Zonder hun inzet op alle niveaus zou de NTTB niet kunnen
bestaan.
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2.1
Stimulering Jeugdsport
De ontwikkeling van Table Stars in 2014 richtte zich op het betrekken van nieuwe verenigingen.
Dankzij de ondersteuning die ze kregen vanuit de afdelingen West en Oost konden 17 verenigingen
een start maken. Het Bondsbureau zorgde voor de Table Stars pakketten en de inhoudelijke
ondersteuning. Sven Groot verzorgde startbijeenkomsten. In totaal startten 40 nieuwe verenigingen
met het aanbieden van Table Stars. Ook organiseerde Sven Table Stars bijscholingen, o.a. voor de
verenigingen die aan de slag mochten gaan met een toegekende Sportimpuls: TTV Scyedam, TTV
Pijnacker en TTV Never Despair uit Den Bosch. Ook verzorgde Sven de modules WOB (Werving,
Opvang en Behoud) in de TT2 en TT3 opleiding. Hij gaf tevens een bijscholing aan
combinatiefunctionarissen uit heel Overijssel. Een goede start is belangrijk, maar volhouden
kennismakingslessen aan te bieden is nog belangrijker. Elk jaar inzet wordt beloond met ledengroei,
het derde jaar kent over het algemeen de meeste groei.
Dat geldt ook voor Table Stars, het derde jaar was het succesvolste. 2014 was het vierde projectjaar.
Het aantal verenigingen met jeugd groeide bescheiden van 302 naar 305. In het afgelopen schooljaar
werd door 138 verenigingen gemiddeld met vijf scholen en/of aanbieders van buitenschoolse opvang
samengewerkt, gemiddeld 52 uren geïnvesteerd in het uitvoeren van activiteiten in het onderwijs
(bijvoorbeeld clinics, kennismakingslessen, Table Stars) en waren er gemiddeld 226 deelnemende
kinderen per activiteit. Dit betekent dat ruim 31.000 kinderen kennis hebben gemaakt met de
tafeltennissport. Dit leidde tot een instroom van 1.195 nettoleden in de leeftijdscategorie tot 13 jaar,
hetzelfde aantal als in 2014. Het totaal aantal nettoleden in die leeftijdscategorie nam af van 2.563
naar 2388. Een verklaring hiervoor is de doorstroom naar de groep 13 jarigen. De Table Stars monitor
die is opgezet en uitgevoerd, met dank aan het onderzoeksbureau NIVEL, geeft voldoende tips en
handvatten voor de NTTB om ervoor te zorgen dat Table Stars blijft doen wat het moet doen: trainers
en scholen motiveren om tafeltennisles te verzorgen aan kinderen jonger dan 10 jaar.
Ontwikkeling Table Stars Challenge
De terugloop van het aantal jeugdleden boven 13 jaar is een ontwikkeling die de NTTB graag wil
stoppen. Een van de aanbevelingen uit de eerder genoemde Table Stars monitor was een product te
ontwikkelen dat een passend vervolg biedt op de club nadat de kennismakingslessen op school zijn
afgerond. Tevens is er de behoefte een beginnerstoernooi te ontwikkelen.
Table Stars Challenge is in 2014 ontwikkeld om aan beide genoemde behoeftes te voorzien.
Voorbereidingen zijn getroffen om in Rotterdam en Amsterdam in de eerste helft van 2015 een pilot te
starten. Doel is om kinderen via speelse techniekoefeningen, kennis van spelregels en
omgangsnormen competitieklaar te maken tijdens een leuk afsluitend toernooi georganiseerd door
één vereniging: de Challenge. Meerdere kleinere verenigingen zonder eigen accommodatie kunnen
hierbij aansluiten.
Table Stars The Battle
Op zondag tijdens het NK Tafeltennis organiseert de NTTB elk jaar Table Stars The Battle. Dit is het
officiële 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 30 teams mee, 2 minder dan vorig jaar. Er waren wel meer deelnemende
verenigingen: 21.
De winnaars waren:
1. OBS De Zonnebloem uit Den Haag
2. de Da Costaschool uit Nunspeet
3. de Albertine Agnesschool uit Leeuwarden
4. de Montessorischool uit Hoorn.
NTTB Tafeltenniskamp
Het eerste NTTB Tafeltenniskamp werd georganiseerd van 4 t/m 9 augustus 2014 en had als thema
Vrienden Maken. Met dank aan POSNO Sport, stichting JONIT, Nederlandse Tafeltenniskampen en
TTV Red Stars werd in Ysselsteijn voor 22 deelnemers een kamp georganiseerd gericht op de
breedtesport. Kampleider Sven Groot formeerde een team van 4 trainers: Martijn Spithoven van
Tafeltennis Nijmegen, Paul Willems van SETA Sevenum, Huub Thijssen van Red Stars en hijzelf. Bas
Martinot en Gerben de Groot van de Nederlandse Tafeltenniskampen leverden hun bijdrage in het niet
tafeltennis- maar wel sportgedeelte van het kamp. Het mooiste compliment kwam bij ons binnen via
een moeder die haar verdrietige zoon moest opvangen omdat het kamp voorbij was: “Hij vond de
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week bij jullie leuker dan de vakantie in Turkije.” De leeftijd waarop het kamp zich richt is van 12 tot
met 16 jaar en heeft als doel het behoud van oudere jeugdspelers.
Thuis in Tafeltennis
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ heet bij de NTTB Thuis in Tafeltennis. Hoofddoel van
dit programma is om gewenst gedrag te bevorderen; een prettige sportcultuur leidt tot het behoud van
leden. Oudere jeugd bindt je bovendien door hen ook te ontwikkelen in hun vaardigheden als sporter
en als mens. Binnen dit programma heeft de NTTB producten ontwikkeld speciaal gericht op het
werven en behouden van (oudere) jeugd. Zo zijn er spelregels in begrijpelijk taal gedrukt in handzame
boekjes, is er met steun van NOC*NSF het spelregelplatform ‘TafeltennisMasterz’ gelanceerd en
zitten er in de NTTB-verenigingsbox spelkaarten bedoeld om in te zetten tijdens trainingen met jeugd.
De NTTB wil graag oudere jeugd betrekken bij de vereniging door hen op te leiden tot SR2: een teller
in de competitie die beslissingen durft te nemen in situaties die daarom vragen, een ware scheids dus.
Meer over de kaderopleidingen binnen dit integraal opgezette programma is te lezen bij Clubadvies en
bij Opleidingen.
Deelname Nationale Sport Week
Zoals elk jaar is de NTTB aanwezig op de opening van de Nationale Sport Week (NSW), dit jaar
gehouden in Roermond. Helaas was het dit jaar niet mogelijk onze verenigingen aldaar te betrekken
waardoor we ons moesten beperken tot een klein aanbod ter plaatse. We doen dit altijd samen met
onze collegabonden SBN en KNAS. De activiteiten van onze verenigingen richten zich op het openen
van hun accommodaties voor nieuwe leden, voornamelijk jeugd en ouderen. Het aantal deelnemende
verenigingen bleef beperkt tot 21, 14 minder dan het jaar ervoor. Vooral de periode waarin de NSW
wordt aangeboden (3de week april) kwam veel verenigingen dit jaar slecht uit. De openingsdag
(zaterdag) was een competitiedag waarop veel verenigingskader reeds actief is.
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+’. Voor die laatste doelgroep is bedrijfstafeltennis in 2012 opgestart.
Bedrijfstafeltennis
In de eerste helft van 2014 heeft een stagiair de opdracht gekregen een implementatieplan te
schrijven voor de NTTB. Deze afrondende opdracht had de intentie om ervoor te zorgen dat
verenigingen en bedrijven elkaar zelfstandig weten te vinden. De stageopdracht werd helaas niet
afgerond. Desalniettemin konden we dit traject wel sluiten met de conclusie dat de gekozen opzet –
bedrijven zelfstandig tafeltennis aanbieden via de online module www.bedrijfstafeltennis.nl - niet
succesvol is gebleken. De interesse van bedrijven in tafeltennis is wel aanwezig maar enkel op een
recreatieve manier. Als resultaat is een handboek bedrijfssport opgeleverd vanuit Sport en Zaken
(NOC*NSF) aangevuld met tips en goede voorbeelden vanuit de NTTB. De online module
www.bedrijfstafeltennis.nl is nog beschikbaar maar wordt (voorlopig) niet meer door de NTTB
ondersteund. De handleiding voor het gebruik ervan is beschikbaar.
Paratafeltennis
Paratafeltennis kreeg een broodnodige impuls in 2014. Organisatiebreed werd een team geformeerd
waardoor topsport, wedstrijdsport en breedtesport met elkaar aan tafel zaten. Zij schreven een
visiedocument voor de toekomst van dit onderdeel van onze sport. Deze inzet werd onder andere door
de Johan Cruyff Foundation (JCF) gewaardeerd. Zij kenden de NTTB een mooie (meerjaren) subsidie
toe. Daardoor kon de NTTB lesmappen en toolkits vervaardigen voor het werven van (jonge) sporters
met een beperking. Ook mocht de NTTB 10 wedstrijdtafels voor rolstoelers namens de JCF
aanschaffen. Deze worden geleverd in 2015. Ook NOC*NSF stelde subsidies beschikbaar, zowel om
ons traject met revalidatiecentra te ondersteunen als ook om een start te maken met het classificeren
volgens de internationale regels van onze wedstrijdsporters.
Maartje Snelders was vanuit het Bondsbureau verantwoordelijk voor de uitvoering van paratafeltennis.
Zij zorgde ervoor dat Ed Hagers workshops kon verzorgen aan bewegingsagogen op
revalidatiecentra: hoe kun je tafeltennis juist gebruiken in het revalidatieproces? Marit MartensScheers schreef hierop een vervolg: hoe geef je tafeltennistraining op het revalidatiecentrum? ,
Maartje zorgde er ook voor dat verenigingen weer collecteerden voor het Fonds Gehandicaptensport,
al jarenlang partner van de NTTB. 25% van de opbrengst is voor de club zelf, 25% voor de NTTB.
Mede hieruit worden tafels en scheidsrechters voor het NK paratafeltennis gefinancierd.
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De NTTB zorgde dat tafeltennis vertegenwoordigd was op de Support Beurs voor gehandicapte
sporters, op de Paralympische Talentdag op Papendal en op de Special Olympics in Friesland.
Team paratafeltennis organiseerde weer succesvol 4 pararanglijsttoernooien en een NK. Ook deed
een afvaardiging van spelers mee aan de Special Olympics. De vergadering met de
parasportverenigingen was op 29 maart, er waren 15 verenigingen aanwezig. Tijdens het
Verenigingscongres is er een prijs uitgereikt aan de vereniging met de meeste parasporters. Dat was
LTTC de Toekomst uit Lochem.
Damescompetitie
Begin 2014 werd een start gemaakt om de damescompetitie te vernieuwen: een werkgroep werd
geformeerd. Na twee bijeenkomsten produceerden zij een plan van aanpak dat onder andere pleitte
voor de herinvoer van de 3de divisie en (daardoor) een meer gelijkwaardige indeling op speelsterkte.
Op de bijeenkomst met speelsters en verenigingsbestuurders op 17 mei kwamen twee punten naar
voren die via de Bondsraad in de reglementen moesten worden aangepast. Dit is in de Bondsraad van
juni 2014 gebeurd. De herinvoering van de 3de divisie heeft ook plaatsgevonden maar kon helaas niet
voldoen aan ieders verwachting. Doordat er relatief weinig tijd was om dit plan goed in te voeren en
omdat verenigingen op het laatst toch liever kozen een team in de 2de divisie te plaatsen bleek de 3de
divisie na één seizoen toch niet levensvatbaar.
2.3
Clubadvies
Alle medewerkers uit het team SPO zijn verenigingsadviseur en doelgroepspecialist. Zo bieden ze
vanuit hun expertise besturen handvatten, kennis en tools aan om bestuurders van een vereniging
niet alleen brandjes te laten blussen op de korte termijn maar vooral lijnen uit te 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). Ook
accommodatieadvies valt onder het beleid op verenigingsondersteuning. Het zichtbare resultaat van
vrijwilliger Peter van Mil zorgt voor veel tevredenheid bij clubs én hun tegenstanders. Diverse
nieuwbouwtrajecten lopen meerjarig en in 2014 kon een tweetal clubs de deuren van hun nieuwe
clubgebouw openen.
Verenigingscongres
Voor de vierde keer organiseerde de NTTB in 2014 het Verenigingscongres, voor de tweede maal in
de businesslounge van het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Een prachtige locatie in een geweldige
ambiance, namelijk het NK tafeltennis. Er waren 100 deelnemers afkomstig van 58 verenigingen. Ze
kregen het thema “Verdien je winst” voorgeschoteld, met plenaire discussies en 8 workshops om te
volgen. De deelnemers waardeerden het congres met een mooie 8.
In de tweede helft van 2014 ging het Hoofdbestuur met de Directeur Tafeltennis op pad met het thema
‘de toekomst van het tafeltennis’. Op 8 locaties werden verenigingen uitgenodigd om de discussie met
elkaar aan te gaan en ervaringen en kennis met elkaar te delen en een antwoord te geven op de
vraag: ‘Wat heeft de tafeltennissport nodig om klaar voor de toekomst te zijn?’ SMART-doelstellingen
werden geformuleerd en aansluitend daarop werd besloten tot het thema ‘Bat to the Future’ voor het
5de NTTB Verenigingscongres in 2015.
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
de cursus ‘Besturen met een Visie’, een cursus van drie avonden, gevolgd door de cursus ‘Sportief
Besturen’, van één avond. Doel van deze cursussen is verenigingsbesturen bewust te laten besturen,
een stip aan de horizon te formuleren en verder te kijken dan de waan van de dag. ‘Sportief besturen’
gaat wat dieper in op het creëren van een veilig sportklimaat en hoe je als bestuur daarin een
belangrijke rol speelt.
In totaal zijn vijf sessies ‘Besturen met een Visie’ georganiseerd en drie keer de opleiding ‘Sportief
Besturen’.
Het aantal deelnemende verenigingen binnen Thuis in Tafeltennis stond eind 2014 op 134. 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 (230 aangevraagd).
De deelname van onze verenigingen wordt gemonitord via de tool van NOC*NSF, Regis geheten.
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Masterclasses
Het Hoofdbestuur en vier afdelingsbesturen van de NTTB hebben een Masterclass Veilig Sporten
gevolgd. Hierin werden ook deze bestuurders meegenomen in het thema van het programma en
konden zij zich ook een beeld vormen bij wat gewenst en ongewenst gedrag is in onze sport en hoe
daar tegen op te treden vanuit hun bestuurlijke functie.
Verenigingsbezoeken en intakes
De NTTB hecht er grote waarde aan in contact te staan met haar verenigingen, groot en klein.
Daartoe zijn intakegesprekken vanuit het programma Thuis in Tafeltennis gehouden en werd een
bezoek afgelegd bij 19 tafeltennisverenigingen. In deze serie gesprekken ontstond een dialoog tussen
bond en vereniging over de huidige stand van zaken en over de toekomstplannen van de
tafeltennissport. Door beide partijen werden deze bezoeken zeer gewaardeerd. In de
intakegesprekken voor Thuis in Tafeltennis stond meer het dagelijkse bestuurlijke reilen en zeilen
centraal en de vraag met welke ‘interventies’ de vereniging zich bestuurlijk zou kunnen versterken.
Onderzoek lidmaatschap versus consumentisme
Binnen team SPO heeft de NTTB een stagiaire van de Masteropleiding Sportmanagement van de
USBO verwelkomd. Zij had de opdracht een onderzoek uit te voeren naar het fenomeen
‘consumentisme’. Zijn tafeltennissers nog wel trouwe leden of krijgen we steeds meer mensen die
alleen maar een balletje willen slaan? Het onderzoek liet zien dat we nog steeds een ‘voor en door
leden’ sport zijn: mensen hebben veel over voor hun club. Maar consumentisme is wel een zichtbare
trend die zich bij tafeltennis vooral uit in de wens om flexibel aanbod en lidmaatschap. Leden hebben
geen reëel beeld van wat ze betalen aan de NTTB, ze denken dat dit vele malen hoger is dan dat de
basiscontributie werkelijk is.
Dezelfde stagiaire voerde ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. Daaruit kwam een hoge mate
van tevredenheid met de producten die onze leden kennen naar voren. Vooral de competitie en NAS
scoorden goed, maar ook Opleidingen en Table Stars konden rekenen op hoge tevredenheid. Wat
opviel was dat veel diensten en producten van de NTTB bij veel van onze leden NIET bekend en
daardoor ook niet bemind zijn. De nadruk op competitie (onder andere door het heffen van een
competitietoeslag) leidt ertoe dat de NTTB voornamelijk wordt gezien als organisator van de
competities en minder als de ontwikkelaar en vertegenwoordiger van de tafeltennissport. Waardevolle
informatie die meegenomen zal worden in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Sportimpuls
In dit traject wil de NTTB ervoor zorgen dat verenigingen optimaal geïnformeerd zijn over de
mogelijkheden die deze landelijke subsidieregeling onze sport biedt. Aan de voorkant zorgden we
ervoor dat onze eigen interventie Table Stars als goed beschreven interventie op de Sportmenukaart
kwam te staan. Daarnaast begeleidden we TTV Tios Tilburg in de opstart van hun toegekende
subsidieproject Boris, gericht op ouderen en gezondheid, en TTV Scyedam in de opstart van hun
Table Stars project. Daarnaast begeleidde Manon Zwakenberg de aanvraag van 10 verenigingen, 6
daarvan doorliepen het gehele proces. Het resultaat van deze inspanningen waren twee toekenningen
voor Table Stars aan TTV Never Despair Den Bosch en TTV Pijnacker.
2.4
Accommodatiezaken
Accommodatietrajecten zijn vaak langlopende trajecten met soms een onzekere uitkomst. Peter van
Mil is als vrijwilliger al jaren actief als accommodatieconsulent. Als architect heeft hij diverse
tafeltennisaccommodaties ontworpen die veelal als basis dienen voor gesprekken met de gemeente.
Hij zorgt er tevens voor dat verenigingen werken aan een meerjarenbeleidsplan, zodat ze ook op de
langere termijn de kosten voor nieuw- of verbouw op kunnen brengen.
Op diverse plekken is Van Mil in 2014 op bezoek geweest om weer een stap verder te komen in het
proces en op enkele plekken mocht hij getuige zijn van de opening van een nieuwe zaal. Dat zijn inzet
goed gewaardeerd werd bleek wel uit de vele blijken van aandacht die hij ontving toen hij dit jaar met
gezondheidsproblemen kampte. Dat heeft zeker bijgedragen aan zijn herstel. De NTTB heeft hem in
2014 onderscheiden voor zijn inzet door hem ‘Lid van Verdienste’ te maken.
2.5
Opleidingen
Opleidingen heeft zich verder ontwikkeld in 2014, onder andere op het gebied van
arbitrageopleidingen en de modulaire Tafeltennistrainer 3 opleiding.
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In het najaar heeft stagiair Marijn Wassink een marketing- en communicatie-onderzoek gedaan door
middel van enquêtes en verenigingsbezoeken. Hieruit zijn nuttige adviezen en statistieken naar voren
gekomen die in het voorjaar van 2015 (deels) geïmplementeerd zullen worden.
Diverse trends en ontwikkelingen zijn ook het afgelopen jaar weer gevolgd op het gebied van zowel
sport als onderwijs om te zorgen dat het aanbod van opleidingen steeds weer verbeterd kan worden
door meer aan te sluiten op de hedendaagse (maatschappelijke) behoefte.
Zoals elk jaar werd een trainersopleiding ge-audit door NOC*NSF, waarbij in 2014 volledige
goedkeuring is gegeven aan de opleiding Tafeltennisbegeleider 1 (TT1) en aan de ‘deskresearch’
(verzamelen van gegevens/informatie uit diverse bronnen en deze integreren in reeds bekende
informatie) voor Tafeltennistrainer 2 (TT2). De documenten voor de deskresearch TT3 zijn in
december ingediend. Eind 2014 is door diverse sportbonden, waaronder de NTTB, aangekaart dat het
auditing-systeem efficiënter (sneller en goedkoper) kan. De intentie van deze bonden is om in 2015
een beter auditing-systeem te introduceren.
De Elektronische Leer Omgeving (ELO) die vooralsnog alleen voor de trainersopleidingen gebruikt is,
maakte een ontwikkeling door waarbij voornamelijk het gebruiksgemak verhoogd is. De feedback door
de deelnemers van het laatste jaar op ELO was overwegend positief. Wel blijft de NTTB kritisch kijken
naar dit systeem en staat open voor betere en/of goedkopere alternatieven. De aan ‘ELO’ verbonden
NTTB Opleidingen Webshop maakte eveneens voornamelijk progressie in het gebruiksgemak. Daarbij
werd het aanbod hierin ook uitgebreid met andere NTTB gerelateerde artikelen.
Trainers
Het afgelopen jaar zijn 6 TT1 opleidingen gehouden met 82 deelnemers. Van de TT2 opleidingen zijn
er 5 gestart met in totaal 58 deelnemers en daarvan is één van die opleidingen speciaal aangepast
voor combifunctionarissen van Sportservice Amsterdam. Daarnaast zijn twee vernieuwde opleidingen
TT3 gestart met in totaal 28 deelnemers. Daarbij kwamen ook nog 3 deelnemers die voor het eerst
van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om één of meerdere modules te volgen. De TT4
opleiding die in samenwerking met NOC*NSF werd aangeboden startte met 1 deelnemer; uit de
lichting van 2013 slaagde 1 deelnemer in 2014. Voor de opleiding TT5 (volledig door NOC*NSF
verzorgd) werden 2 deelnemers aangemeld.
Toernooileiders
Na veel uitstel (onvoldoende aanmeldingen) en afstemming werd in december toch een opleiding TL3
gestart met 7 deelnemers. De opleiding zal begin 2015 afgerond zijn door de deelnemers.
Arbitrage
Tot 1 september heeft Nanning van der Hoop (projectleider VSK) veel voorbereidend werk verricht
voor arbitrage-opleidingen tot en met niveau 3. Dit heeft daarna geleid tot de lancering van de online
spelregelmodule Tafeltennismasterz en het daar te behalen spelregelbewijs SR1 (96 geslaagden).
Daarop volgde de workshop voor verenigingsscheidsrechter SR2 (twee pilots met in totaal 21
deelnemers) en de rol van arbitragecoördinator (op niveau 3). Door de introductie van die laatste
functie bij de verenigingen (in eerste instantie onderdeel van het traject Thuis in Tafeltennis) waren er
ook meer inschrijvingen voor de opleiding SR3 (2 deelnemers) en daaruit voortvloeiend ook voor SR4
(eveneens 2 deelnemers). Eind november is het eerste ‘Spelregelcafé’ georganiseerd voor alle
arbitragecoördinatoren, waarbij zij meer te weten kwamen over hun rol bij de vereniging en de
workshop SR2 (waaraan zij ook succesvol deelnamen).
Bijscholingen en (trainers)licenties
Het afgelopen jaar werden twee bijscholingen met 40 deelnemers door het Bondsbureau
georganiseerd, met Table Stars als onderwerp. Daarnaast zijn er in samenwerking met de Vereniging
van Tafeltennis Trainers (VVTT) 6 bijscholingen georganiseerd met 82 deelnemers. Dit heeft
bijgedragen aan in totaal 1.031 trainers (TT1 t/m TT5) met een licentie. Zoals elk jaar houdt de groep
actieve trainers niveau 5 twee keer per jaar een intervisiebijeenkomst als bijscholing voor deze groep.
Opleiders
De samenwerking met de VVTT heeft ook een scholingsdag voor opleiders opgeleverd begin
september. Aan deze scholingsdag werd door 12 enthousiaste opleiders deelgenomen.
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3

TOPSPORT

3.1
Highlights 2014
2014 stond qua prestaties duidelijk in het teken van de WK Paratafeltennis en de WK Teams in Japan.
Tijdens de WK Paratafeltennis in Beijing (China) kon Kelly van Zon haar WK-titel prolongeren en
Jean-Paul Montanus won voor het eerst een mondiale medaille (brons).
Bij de WK Teams in Tokio (Japan) wisten de dames de kwartfinales te behalen en streden daarin
tegen Japan in een meer dan 4 uur durende wedstrijd die live in Japan en China op televisie te volgen
was. Voor meer dan 9.000 toeschouwers moesten zij na een bloedstollende wedstrijd uiteindelijk voor
Japan buigen en misten daarmee net aan een medaille. Door deze prestatie hebben zij wel aan de
prestatie-eisen van NOC*NSF voor een A-status voldaan.
De EJK (Europese Jeugdkampioenschappen) in Riva del Garda (Italië) leverde geen goede resultaten
op. Mede door de blessures van Kim Vermaas en de afwezigheid van Bas Hergelink degradeerden
beide juniorenteams uit de eerste categorie. Het cadettenteam slaagde er niet in te promoveren zodat
de NTTB in 2015 met alle teams in de 2e categorie moet starten.
Bij de Europese Kampioenschappen in Lissabon kwamen zowel het dames- als het herenteam in
actie. Het damesteam werd uiteindelijk 6e en het herenteam miste in een superspannende wedstrijd
net aan de promotie.
Kim Vermaas heeft zich weten te plaatsten voor de Wereld Jeugd Kampioenschappen (WJK) in
Shanghai (China). Ook lukte het Kim zich te plaatsen voor de Jeugd Olympische Spelen waar zij
uiteindelijk door haar polsblessure niet aan deel kon nemen.
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO ) Papendal (16-25 jaar)
Het aantal deelnemers aan het fulltime programma op Papendal werd in 2014 als volgt aangepast:
- Dames vanaf augustus 2014: Rianne van Duin
- Heren vanaf augustus 2014: Laurens Tromer, Rajko Gommers, Koen Hageraats, Ewout
Oostwouder en Martin Khatchanov
- Suzanne Dieker en Alice Barendregt hebben het fulltime programma op het CTO Papendal in
het voorjaar 2014 verlaten.
Dat betekende dat eind 2014 een vrouwelijke en vijf mannelijke 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).
3.2
Algemene en doorlopende beleidsonderwerpen
Talentontwikkeling
De NTTB werkte in 2014 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 2014 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
9 sporters.
Het ‘onder 13 beleid’ is in 2014 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.
Informatievoorziening
De topsportagenda werd maandelijks door Directeur Tafeltennis Achim Sialino verstrekt aan alle
belanghebbenden verstrekt.
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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 2014 op eigen kosten spelen. Uitzondering was de
EK in Lissabon, hiervoor was door de Bondsraad een apart budget beschikbaar gesteld. Aan de WK
2014 hebben zij niet deel genomen.
3.3
Doping
De Dopingcontrolecommissie heeft in 2014 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 2014 waren binnen het Nederlandse tafeltennis wederom geen
dopinggevallen, hetgeen bijzonder positief is voor de Nederlandse tafeltennissport.
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4

WEDSTRIJDZAKEN

4.1
Algemeen
Team Wedstrijdzaken heeft met behulp van veel vrijwilligers, competitieleiders, toernooiorganisaties
en scheidsrechters wederom succesvol een jaar met toernooien en (competitie)wedstrijden
georganiseerd.
Op het gebied van wedstrijdzaken was 2014 onder andere het jaar van:
- steeds sterkere geluiden over noodzakelijk aanpassingen aan de opzet van onze competitie
en daaropvolgend de organisatie van het competitiecongres
- de sterke opkomst van de DUO-competitie
- wisselende successen in het project versterking Eredivisie
- focus op het versterken van de vier topevenementen NK-A, Masters, Eredivisiefinale en Final
Four
- een hoogtepunt in Zwolle met de Nederlands Kampioenschappen voor spelers met een Alicentie en vele side-events
- een nieuwe locatie voor het eerste Jeugdranglijsttoernooi van het seizoen en een extra
Jeugdranglijsttoernooi in Tilburg
- een overstap en nieuwe overeenkomst voor het vervoer, opslag, onderhoud en verhuur van
onze TIBHAR materialen naar en met Posno Sport
- de start van Toernooileidersopleidingen
- een nieuwe opzet van het bekertoernooi en nieuwe locatie voor de Final Four
Hieronder worden de activiteiten per beleidsterrein beschreven.
4.2
Competitie
Het in 2011 gestarte project ‘versterking Eredivisie’ kende dit jaar wisselende successen. Zo werden,
onder andere door het vanuit de NTTB beschikbaar stellen van rode Gerflor vloeren, steeds meer
wedstrijden professioneel aangekleed. Ook het gebruik van programmaboekjes en het nadrukkelijk
contact zoeken met de (lokale) media droeg hieraan bij. Helaas konden en/of wilden een aantal clubs
niet met deze verbeterslag mee, waardoor er onvoldoende eenheid in de uitstraling was.
Het aantal Eredivisieteams werd naar tien gebracht en het spelsysteem, waarbij er één competitie
over een volledig jaar wordt gespeeld en het voorjaar een splitsing kent naar een Eredivisie A en B,
bleef gehandhaafd. Toch was er vanuit de clubs en omgeving veel kritiek over de opzet van de
Eredivisiecompetitie. Aan het einde van het jaar werd hierover in de tweejaarlijkse vergadering tussen
de clubs en de Werkgroep Eredivisie fel gediscussieerd, waarbij werd afgesproken in het nieuwe jaar
een aantal zaken te heroverwegen.
Door het dalend aantal competitiespelers en een aanbod dat niet voor iedereen aansluit bij de vraag,
wordt de opzet van de afdelings-, jeugd- en damescompetitie een steeds meer besproken onderwerp.
Op diverse momenten en plekken in het land werd hierover vergaderd en gediscussieerd, onder
andere in het overleg met de afdelingscompetitieleiders en afdelingsbesturen. Ook is een werkgroep
damescompetitie in het leven geroepen om de specifieke problemen van de damescompetitie aan te
pakken. De DUO-competitie is in een aantal afdelingen een groot succes en vindt navolging in steeds
meer delen van het land. Deze vult echter maar een deel van de behoefte.
In de laatste maand van 2014 organiseerde de NTTB een competitiecongres: een grote
brainstormsessie voor alle leden die mee wilden praten over het onderwerp en een vertrekpunt voor
de zo nodige aanpassingen en vernieuwing.
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.
4.3
Toernooien en wedstrijden
Het Team Wedstrijdzaken heeft op de eerste plaats haar 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

14

continu uitgevoerd.
Jeugdevenementen
Het traditioneel eerste Jeugdranglijsttoernooi van het seizoen in Heel werd dit jaar in een nieuwe
accommodatie in Maasbracht gespeeld. Met meer ruimte voor de spelers en betere voorzieningen
voor toeschouwers was dit een goede stap.
Na de succesvolle organisatie in 2013 van het eerste A-Jeugdranglijsttoernooi in Tilburg, heeft de
organisatie in 2014 besloten het Jeugdranglijsttoernooi op de zaterdag toe te voegen. Het bleek een
uiterst succesvol weekend, mede door de ongekend mooie zaal en het sterke organisatieteam.
De goede ervaringen van vorig jaar met het nieuwe spelsysteem voor de Jeugdranglijsttoernooien
(grotere meerkampen, geen troostronde) werden in 2014 doorgetrokken en kenden een hoogtepunt
met de Ranglijstfinale: een nieuw evenement waarbij middels een puntensysteem de beste 24 spelers
per categorie die niet direct een B-licentie hebben behaald, een extra kans krijgen om de B-licentie
alsnog te behalen.
Paratafeltennis
Team Parasport is in 2014 ondergebracht bij de afdeling Sport en Productontwikkeling (SPO). In
paragraaf 2.2 wordt het jaar voor paratafeltennis beschreven.
Toernooileidersopleiding
Er is behoefte aan meer goede toernooileiders. Daarom is in samenwerking met Opleidingen het
huidige landschap in kaart gebracht en de toernooileidersopleiding ontwikkeld. De huidige
toernooileiders hebben op basis van hun activiteiten en ervaring een licentie gekregen, waarbij
sommigen tussen twee niveaus in zaten en middels een bijscholing op specifieke onderwerpen de
licentie kregen toegewezen.
Qua niveaus is aangehaakt bij de trainersopleidingen. De toernooileidersopleidingen op niveau 2 en 3
zijn ontwikkeld en gestart en naar verwachting wordt de ontwikkeling van niveau 4 in 2015 afgerond
en dan start ook de opleiding.
Toernooi.nl
De toernooisoftware van Toernooi.nl werd inmiddels breed toegepast bij alle topevenementen en
jeugdevenementen voor de A-licenties, zoals NJK en NJM. Ook nam het gebruik van deze software bij
de overige evenementen onder de vlag van de NTTB toe. In het programma, dat vast onderdeel is
geworden van de toernooileidersopleiding, zitten nog niet alle toernooivormen. Hieraan wordt echter in
samenwerking met de ontwikkelaars op korte termijn invulling aan gegeven.
Materialen
In 2013 liep het vierjarige contract met hoofdsponsor TIBHAR af en dit werd met nog eens vier jaar
verlengd. In eerste instantie kwam met het contract in samenspraak met TIBHAR ook een nieuwe
partner voor opslag en vervoer van de materialen, namelijk Table Tennis Logistics (TTL) uit België. Zij
bleken echter niet in staat om een goede invulling te geven aan de taken rondom het vervoer en de
levering. Na een moeizaam jaar ging TTL failliet.
Na enkele gesprekken met Posno Sport nam Eddy Posno, die dit in het verleden ook al vele jaren
heeft verzorgd, de taken medio augustus over. Posno Sport bleek al snel een betrouwbare partner
met oplossend vermogen. In het seizoen 2014-2015 gaf Posno Sport invulling aan alle taken rondom
vervoer, opslag, onderhoud en verhuur. Daarna gaan beide partijen met elkaar in gesprek over een
vervolg.
4.4
Topevenementen
Onder regie van Team Wedstrijdzaken zijn in samenwerking met vele vrijwilligers en verenigingen de
Nederlandse Kampioenschappen, Masters, Eredivisiefinale en Final Four georganiseerd.
Nederlandse Kampioenschappen
De Nederlands Kampioenschappen (NK-A) werden voor de tweede keer in het Landstede
Sportcentrum in Zwolle georganiseerd. Na de succesvolle overstap vanuit Eindhoven stond deze
editie in het teken van het op alle terreinen verder verbeteren van het toernooi en overige activiteiten.
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Succesvolle side-events zoals het Verenigingscongres, Jeugdklassentoernooi en Table Stars The
Battle bleven behouden, terwijl diverse activiteiten voor kinderen werden toegevoegd. De grootste
verbeterslag werd gemaakt op het gebied van aankleding en presentatie.
Met een totaal van 2000 bezoekers, spelers, scheidsrechters, bestuurders, trainers en kinderen in het
gehele weekend reisden flink meer tafeltennisliefhebbers af naar Zwolle dan het eerste jaar.
Masters
De Masters 2013, georganiseerd in het eerste weekend van 2014, kende een lastig jaar. Door het
uitblijven van (sponsor)inkomsten stond de organisatie van het toernooi onder druk. Met het
schrappen van het prijzengeld en bezuinigingen op scheidsrechtersinzet kon het toernooi uiteindelijk
doorgang vinden.
Het toernooi zelf kende een wisselvallig verloop. De spelers van Enjoy&Deploy Taverzo verschenen
niet achter de tafel voor hun kwartfinale uit protest tegen plaatsing van al hun spelers in het bovenste
schema. Door de vele kwalitatief hoogwaardige wedstrijden en onverwachte winnaars bleef er
uiteindelijk wel een mooi en geslaagd toernooi over.
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 2014 kreeg de bekercompetitie een nieuwe opzet en is verder gegaan met een apart toernooi voor
de Eredivisieteams (Eredivisiecup, gekoppeld aan de resultaten in de najaarscompetitie) en een
toernooi voor alle andere landelijke teams (NTTB Beker). Op die manier krijgen ook de landelijke
teams een kans om een finale te spelen.
De finale van de Beker, ook wel Final Four, kreeg met de nieuwe competitievorm een grotere opzet. In
TTV De Kruiskamp’81 uit ’s-Hertogenbosch werd een partner en accommodatie gevonden voor de
organisatie. Met een dagvullend programma, meerdere showcourts en rode Gerflor vloer kreeg het
evenement de zo gewenste uitstraling en aansluiting bij de overige topevenementen. Het werd
duidelijk gewaardeerd door zowel clubs als bezoekers.
4.5
Ranglijsten en licenties
In 2014 is volgens planning viermaal een seniorenranglijst en achtmaal een jeugdranglijst
gepubliceerd.
De aanpassing op jeugdlicenties die in 2013 is gedaan (de C- en D-licenties vervangen door
sterktegetallen per speler) functioneerde in 2014 goed. Dit gold met name voor de combinatie met de
nieuwe opzet van de Jeugdranglijsttoernooien, waarmee de toernooien aantrekkelijker zijn geworden
voor de jeugdspelers uit deze categorie.
Scheidsrechters
In het voorjaar van 2014 werden weer scheidsrechters ingezet in de eerste divisie nadat hiermee
medio 2013 noodgedwongen tijdelijk was gestopt; vanwege de nieuwe opzet van de eredivisie waren
daar meer scheidsrechters nodig, als gevolg waarvan er voor de eerste divisie onvoldoende
bemanning beschikbaar was. In het najaar van 2014 konden ook weer Duitse scheidsrechters worden
ingezet.
Tijdens het NK-A in Zwolle en in de Nederlandse competitie werden bij diverse wedstrijden
racketcontroles uitgevoerd met de ENEZ-box en vlakte- en diktemeters.
In 2014 werden door vijf beoordelaars 29 beoordelingen uitgevoerd, waarvan 14 tijdens het NK-A en
15 tijdens de competitie. Hiervan waren 25 beoordelingen voldoende en 4 bijna voldoende.
Nederlandse scheidsrechters waren actief bij diverse toernooien over de gehele wereld, waaronder
het WK Teams in Japan, het WK Paratafeltennis in China, de Europese Jeugdkampioenschappen in
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Italië en het EK in Portugal. In Rotterdam zijn tien scheidsrechters actief geweest tijdens de 2e EU
Games (European Games for University teams).
Sinds begin 2014 worden alle scheidsrechtersopleidingen (niveaus SR1 tot en met SR4 en de
voorbereiding op de ITTF-spelregeltoets voor SR5) verzorgd door de Expertgroep Opleidingen
Arbitrage onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Opleidingen op het Bondsbureau. Hoewel alle
betrokkenen moesten wennen aan deze nieuwe situatie, hebben zich geen noemenswaardige
problemen voorgedaan. Inmiddels hebben alle scheidsrechters met niveau 4 en 5 de cursus
‘Weerbaarheid voor arbitrage’ gevolgd en zijn de meeste scheidsrechters getraind in het voeren van
begeleidingsgesprekken.
Michel Ebben heeft zijn proeve van bekwaamheid (PVB) voor SR4 succesvol afgelegd tijdens het
NK-A in maart. Arnold Delhaas en Ming Fai Chu hebben na hun stagewedstrijden in het voorjaar hun
PVB met succes afgelegd tijdens de najaarscompetitie. Ze zijn nu alle drie gecertificeerd op niveau
SR4. In het najaar zijn Robert Holscher en Erik van Buul geslaagd voor de eendaagse opleiding SR3;
zij zijn thans in opleiding voor SR4.
Tijdens de jaarvergadering op 24 mei traden Albert Rooijmans en Mark Enthoven na resp. 21 en 2 jaar
zitting te hebben gehad terug uit de Scheidsrechterscommissie. Piet van Egmond werd gekozen tot
secretaris en Menno Haeck tot lid voor algemene zaken, waaronder opleidingen.
Ceryl Benjamins en Robert van den Einde zijn in juni geslaagd voor het ITTF-examen en zijn thans
internationaal scheidsrechter. Michel de Vries heeft in januari met succes zijn Blue Badge-opleiding
afgerond.
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5

COMMUNICATIE & MARKETING

5.1
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.
5.2
Interne en externe communicatie
Communicatie werd in 2014 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.
In 2014 waren vier van de acht afdelingen overgegaan naar de landelijke uitstraling van de website.
Diverse updates werden doorgevoerd waardoor het gebruiksgemak voor de afdelingen nog verder
verbeterd werd. Na de laatste update in december zijn de grootste bezwaren van de afdelingen om
naar de vernieuwde website over te gaan weggenomen.
In 2014 zijn de eerste stappen genomen tot het ontwikkelen van een Evenementen-app, die enkele
weken voor het NK-A gelanceerd werd. De app richtte zich in eerste instantie op de grote landelijke
evenementen, maar in de toekomst zal van de mogelijkheden van deze app gebruik gemaakt worden
om informatie rondom toernooien te delen.
5.3
Media & Persvoorlichting
De Nederlandse media werd ook in 2014 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. Tevens
organiseerde de NTTB een aantal persbijeenkomsten met spelers en begeleiders voorafgaand aan de
deelname van nationale en internationale topsportevenementen. Het hoogtepunt in 2014 was de
communicatie rondom het WK teams in Japan.
Met tafeltennisprimeur.nl is een basis gelegd voor samenwerking: beide partijen zenden elkaar hun
nieuws toe.
Naast de berichtgeving vanuit de NTTB stuurde ongeveer de helft van de eredivisieclubs zelf ook
frequent berichten naar de media.
Media-aandacht
In 2014 zond de NOS rondom het NK tafeltennis diverse items uit. Daarnaast kwam het WK Teams in
Japan diverse malen in beeld. In het bijzonder was er aandacht voor de goede prestaties van Britt
Eerland tijdens dit toernooi. NOS Teletekst besteedde aandacht aan de eredivisies en de
(inter)nationale toernooien en daarnaast was tafeltennis goed zichtbaar in (landelijke en lokale)
dagbladen. Diverse verenigingen in Nederland werden intensief gevolgd door de lokale kranten.
5.4
Sponsoring & Marketing
Sponsoring
De Masters 2014 werden door een goede voorbereiding en gezamenlijke inspanning met Scylla
mogelijk gemaakt door sponsorbijdrages 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.
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Gelijk aan de jaren ervoor heeft de NTTB in 2014 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 de Jeugd vakantiekampen. 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.
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.
Marketing
In 2014 werd veelvuldig gediscussieerd over de marketingplannen van de NTTB en het ontbreken van
expertise op het Bondsbureau. In de gesprekken met de afdelingen werd voor de gebieden marketing
en communicatie meer aandacht gevraagd. Daarvoor werden extra middelen toegewezen en een
eerste inventarisatie werd eind van het jaar gemaakt. In 2015 zal dit een duidelijk vervolg krijgen met
de concrete invulling van plannen.
De iPONG-tafels die de NTTB verkoopt zijn in 2014 ingezet bij verschillende marketingactiviteiten. De
verkoopcijfers van iPONG waren iets lager dan die van het jaar 2013, maar nog steeds financierde dit
product zichzelf en de bijbehorende marketingactiviteiten ten behoeve van de promotie van de
tafeltennissport. In 2014 zijn 94 tafels verkocht.
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6

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.
6.1

Holland-Noord

Algemeen Bestuurlijke Zaken
De daling van het ledental bleef in Holland-Noord over 2014 beperkt tot een kleine twee procent, maar
helaas betrof dit wel hoofdzakelijk jeugd en vrouwen. Voortdurende aandacht voor deze groepen blijft
dus onverminderd op zijn plaats.
Bestuurlijk gezien kende de afdeling nog steeds een onderbezetting in personele zin. In 2014 is het
bestuur er toch in geslaagd na twee jaar absentie weer een afdelingskampioenschap te organiseren,
mede dankzij de geweldige medewerking van de vereniging Spirit.
Het bestuur ondervond in toenemende mate hinder van het feit dat zij slechts “brandjes kon blussen”.
Hierdoor was het bestuur niet in staat het gewenste beleid voor de verschillende onderwerpen uit te
voeren. Het Afdelingsbestuur was er wel van op de hoogte dat in Amsterdam op tafeltennisgebied
nieuwe initiatieven werden ontwikkeld, maar had daar geen enkele “grip” op, zodat deze vooralsnog
niet ingebed zijn in het van bondswege ontwikkelde beleid.
De financiën van de afdeling waren zoals gebruikelijk prima op orde.
Topsport
Gelet op de bestuurlijke onderbezetting kwam de afdeling niet toe aan het stimuleren van topsport in
welke vorm dan ook. Hier en daar waren wel kleinere initiatieven, maar hierop had het bestuur echter
weinig zicht.
Wedstrijdzaken
De competities draaien al jaren op een goede manier door de inzet van vrijwilligers. Een blijvend punt
van aandacht is het aantal aan de competitie deelnemende leden c.q. teams. Het vinden van een
juiste balans tussen de terugloop van het aantal teams (senioren en jeugd) en een evenwichtige
indeling van de competitie kwam steeds meer onder druk te staan. Ondanks de aandacht die er was
voor de terugloop, was er niet direct een oplossing voor handen om het tij te keren.
Marketing / Communicatie
Door de verspreiding van het berichtenblad “Tafeltennis Reporter” houden Afdelingsbestuur en
competitieleiders alle belanghebbenden op de hoogte van alles wat aan de orde is rondom de
competities en aanverwante zaken.
In 2014 kon de afdelingswebsite verder uitgebouwd worden en werd door de afdeling tevens een
bijdrage geleverd aan uitbouw van de landelijke website en aan nieuwe voorzieningen voor de website
van de afdelingen.
Bijzondere zaken / gebeurtenissen
Helaas moest de afdeling eind 2014 wegens overlijden afscheid nemen van het erelid Helga van de
Bergh, zij leverde tot het laatste moment gedurende tientallen jaren een waardevolle bijdrage aan de
organisatie van vooral competities.
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6.2

ZuidWest

Algemene afdelingsgegevens
Kerngegevens (per eind 2014):
 91 verenigingen (ongewijzigd t.o.v. 2013);
 4744 (bruto) leden – een afname van ruim 300 leden (+ 6%) in 2014;
 TTV Veldhoven grootste vereniging in ZuidWest; TTV TIOS ‘51 een goede tweede.
Algemeen Bestuurlijke Zaken (w.o. bestuur en commissies, bestuurlijke activiteiten)
Bestuurlijke organisatie
In 2014 is er op afdelingsniveau veel overleg geweest. De ALV, de regiovergadering, de aparte
verenigingsbijeenkomsten op uitnodiging van het Hoofdbestuur en de besluitvorming over de
continuering van het bestuursmodel hebben de verenigingen in ZuidWest vijf keer samengebracht. De
belangstelling en betrokkenheid vanuit de verenigingen bleek wel uit de grote opkomst tijdens deze
bijeenkomsten.
Tijdens de reguliere ALV in mei besloot de afdeling ZuidWest in samenspraak met Hoofdbestuur en
Bondsbureau positief tot continuering van haar bestuursmodel.
Daarmee stellen we vast dat de pilot vanaf 2012 succesvol is geweest en de basis vormt voor de
werkwijze in de afdeling voor de komende jaren. De pilot is vanuit de verenigingen actief gemonitord
met name door een speciale evaluatiecommissie. We bedanken hen – ook hier - hartelijk voor hun
extra tijd en de inzet die zij hieraan hebben besteed.
De evaluatiecommissie werd vervangen door een klankbordgroep. Daarmee waarborgde de afdeling
een onafhankelijke en inhoudelijke toetsing/begeleiding van het afdelingsmanagement vanuit de
verenigingen van de afdeling (besluit ALV). Vanaf 2015 zal deze nieuwe ‘commissie’ operationeel zijn.
In 2014 introduceerden we de nieuwe financiële stimuleringsregeling om sportontwikkeling en scholing
vanuit verenigingsinitiatief extra te ondersteunen. Daarvan is in 2014 nog te weinig gebruik gemaakt
door verenigingen. De aanpak van ‘grijze leden’ is met name gekoppeld aan de financiële
ondersteuning vanuit de stimuleringsregeling.
Accommodatiezaken
De afdeling ZuidWest beschikt over een eigen accommodatiefonds. Vanuit dit fonds worden tegen
een lage rente leningen verstrekt aan verenigingen ten behoeve van onderhoud en verbetering van
accommodaties. In 2014 hebben zeven verenigingen hun financiële verplichting (aflossing en rente)
voldaan voor een totaal bedrag van € 4.053,=. Eind 2014 is door een vereniging de lening volledig
afgelost waardoor vanaf 2015 nog bij zes verenigingen een lening uitstaat.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
Door de afdeling zijn twee Table Stars pakketten beschikbaar gesteld. Deze worden inmiddels door
verschillende verenigingen gebruikt. De meeste verenigingen hadden hiervoor contacten met scholen.
Er bestaan verschillende vormen van samenwerking tussen verenigingen in ZuidWest. Er werd
geprobeerd om dit in kaart te brengen en te stimuleren, ook was ondersteuning mogelijk bij het
opzetten van nieuwe samenwerking. In juni is in samenwerking met de VVTT een technische
bijscholing georganiseerd waar enthousiast gediscussieerd werd over samenwerking. In 2014 is de
TT2 opleiding in Tilburg afgerond en in het najaar startte een TT3 opleiding in ‘s-Hertogenbosch.
Topsport
In 2014 zijn er regionale bondstrainingen (RBT) en afdelingstrainingen verzorgd. De regionale
bondstrainers hebben ook een coördinerende rol gespeeld bij een aantal evenementen, waaronder
het Internationale Toernooi in Lorraine, de NTTB Jeugdcup en de Afdelingsontmoeting. Op landelijk
niveau is het ‘onder 13 plan’ ingevoerd. Er werd gekeken of hier jeugdleden uit ZuidWest bij aan
konden sluiten. Een aantal spelers en speelsters heeft het aantal trainingsuren verhoogd.
Bij de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen waren er goede resultaten.
Wedstrijdzaken
Competitiezaken
Zowel in het voorjaar als in het najaar is de competitie organisatorisch soepel verlopen.
In het najaar speelde 1 damesteam landelijk (TTV Belcrum). In het najaar zijn twee wedstrijden
gestaakt en dit maakte afhandeling door de Tuchtcommissie noodzakelijk.
Toernooien
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In 2014 zijn in ZuidWest drie aansprekende N-evenementen georganiseerd.
- Op 14 juni werden in Valkenswaard de Nederlandse Kampioenschappen Paratafeltennis
verspeeld.
- Op 15 en 16 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. Het is de bedoeling dat dit weekend een vaste plek krijgt op de NTTB-kalender.
- Op zondag 21 december was TTV De Kruiskamp ’81 gastheer voor 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 (TTCM).
Ondanks het ontbreken van afdelingskampioenschappen was er voor de spelers in ZuidWest
voldoende aanbod van toernooien. Diverse enthousiaste verenigingen organiseerden deze toernooien
zelf of in samenwerking met andere verenigingen en/of externe relaties toernooien.
De onderlinge afstemming hiervoor tussen verenigingen werd gevormd door de afdelingswebsite
waarop al deze initiatieven werden vermeld.
Marketing / Communicatie / PR
Ook in 2014 zijn de twee belangrijkste communicatievormen - de afdelingswebsite en het wekelijkse
bulletin infoZuidWest - gebruikt om alle verenigingen, afdelingsvrijwilligers en andere
geïnteresseerden te informeren.
Info ZuidWest
Het wekelijkse info-bulletin en de e-mail met daarin een link naar het bulletin werd door de
verenigingen op prijs gesteld. Het aantal abonnees is vrijwel gelijk gebleven (rond de 300) en voorziet
kennelijk in de informatiebehoeften van verenigingen ondanks dat deze informatie deels op de website
staat.
www.nttb-zuidwest.nl
Door de webmaster van ZuidWest is de eigen afdelingswebsite in 2014 nog weer verder aangepast.
Deze aanpassing vormde de ‘opmaat’ voor het gebruik van het landelijk format voor de
afdelingswebsite. De implementatie daarvan vraagt meer tijd dan gedacht en heeft ook in 2014 nog
niet geleid tot een afronding daarvan. De website werd steeds intensiever gebruikt voor actuele
informatie binnen de afdeling.
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6.3

West

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het nieuwe kernbestuur, bestaande uit Frans Muijzers (voorzitter), Luuk Sparreboom (secretaris) en
Ben Cafferata (penningmeester), heeft in dit jaar hard gewerkt aan het (weder)opbouwen van de
organisatie. De oorspronkelijk beoogde termijn van een half jaar bleek te kort om een goed fundament
neer te zetten. Mede daarom werd op de ALV van 24 april besloten de 'interim-periode' te verlengen
tot de najaars-ALV. Op diezelfde ALV werd de nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd en akkoord
bevonden: ook in de toekomst zal met een compact bestuur worden gewerkt dat een viertal
commissies op hoofdlijnen aanstuurt.
Tijdens de (najaars-)ALV op 12 november werd de voortgang van het vernieuwingsproces
gepresenteerd. Drie commissies zijn volop in functie, onder voorzitterschap van Vally Karagantcheff
(Commissie Competitie en Wedstrijdzaken), Laura van der Meer (Commissie Ondersteuning
Verenigingsbesturen) enr Wilko Huiden (Commissie Organisatie Toernooien). Voor de Commissie
Talentontwikkeling was nog geen kwartiermaker/trekker gevonden. Aan de invulling van deze vacature
wordt veel waarde gehecht.
Ook op 12 november werd het Algemeen Bestuur voor een reguliere periode benoemd, i.c. Frans
Muijzers als voorzitter en Ben Cafferata als penningmeester. Secretaris Luuk Sparreboom had zijn
bestuursactiviteiten om persoonlijke redenen ondertussen beëindigd, waardoor ook deze functie
vacant was geworden.
Tijdens 2014 bezocht het Hoofdbestuur de afdeling in februari en in november. Deze gelegenheden
om als verenigingen direct met vertegenwoordigers van het Hoofdbestuur te sparren over actuele
zaken werd zeer gewaardeerd.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
Een viertal verenigingen heeft het Table Stars pakket aangeschaft en is daarmee aan de slag gegaan.
Afdeling West vergoedde € 250 van dit pakket hetgeen de aanschaf aantrekkelijk maakte voor de
verenigingen.
Topsport
Dit thema heeft in 2014 geen bijzondere aandacht gekregen, mede omdat de Commissie
Talentontwikkeling nog niet operationeel was.
Wedstrijdzaken
De deelname aan de duocompetitie is opnieuw toegenomen. De omvang van de duocompetitie
naderde daarmee de omvang van de reguliere competitie die - daardoor - nog steeds kromp. Door
teruglopende deelname aan de reguliere competitie is de omvang van de regio's Dordrecht en Gouda
dermate beperkt geworden dat geen aantrekkelijke en vooral verantwoorde competitie meer kan
worden georganiseerd. De regio's zullen daarom op korte termijn moeten worden samengevoegd met
de regio Zuid. De omvang van de jeugdcompetitie is in 2014 stabiel gebleven, een kleine 200 teams
per competitiehelft. Helaas is het nog niet gelukt om de neergaande tendens van de afgelopen jaren
om te buigen naar een opgaande lijn. De pilot met het play-offsysteem in de Hoofdklasse is goed
bevallen waardoor dit in het najaar definitief werd ingevoerd.
In 2014 organiseerde de afdeling geen landelijk toernooi, wel stonden de Afdelingskampioenschappen
in januari op het programma; met 296 senioren en 309 jeugdspelers was de Margriethal in Schiedam
weer goed gevuld. Daarnaast waren 18 jeugdtoernooien en 17 seniortoernooien in de afdeling. Een
vijftal toernooien moest helaas afgelast worden wegens te weinig inschrijvingen.
Marketing/Communicatie/PR
In de Kerstvakantie hebben vele verenigingen scholentoernooien georganiseerd. Op zondag 2 maart
is een groot aantal verenigingen met hun winnende school afgereisd naar Zwolle om daar mee te
doen aan ‘The Battle’. Een school uit Den Haag nam de wisselbeker mee terug naar onze afdeling.
Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de bus naar Zwolle af te reizen.
In september werd de regionale Welpendag georganiseerd bij TTV Phoenix in Delft. Vanuit deze dag
zijn bijna 20 kinderen naar de Dag van het Talent op Papendal geweest.
Bij Alexandria werd een speciaal meisjestoernooi georganiseerd. Dit moet in de toekomst uitgebreid
gaan worden. In oktober werd de voorronde gespeeld van de Nationale Jeugdmeerkampen.
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6.4

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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6.5

Limburg

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Afdelingsbestuur ( bestaande uit 7 personen )
Werkgroep Toernooien & Wedstrijden
Werkgroep Technische Zaken
Werkgroep Breedtesport
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Competitiezaken
Bestuurlijke activiteiten
Platform-overleg
Voorzittersoverleg
Contacten met HB
Bondsraadsleden

(afdeling-verenigingen)
(in clustervorm)
(worden betrokken bij het geheel)

Topsport

Tafeltenniscentrum Wessem

Wedstrijdzaken

Afdelingscompetitie
Starterscompetitie
Recreantencompetitie

Communicatie

Afdelingswebsite
Afdelingsnieuwsbrief
Infobulletin

( RTC )

Bijzondere gebeurtenissen
Steunpunttrainingen (RTC)
Regionale Bondstraining (RTC)
Afdelingstrainingen-Additionaltrainingen (afdeling)
Mini Welpentrainingen (afdeling)
Limburgse kampioenschappen
Limburgse Jeugdmasters (bestaande uit 5 toernooien)
Nationale Jeugdmeerkampen (voorronden)
Gezamenlijke trainingen (2x alle trainingsgroepen )
Internationale Toernooien (3x: Linz, Hasselt, Namen)
NTTB Jeugdcup
Dag van het Talent
Welpenscoutingsdag en Welpentoernooi
Table Stars
Parasporters
Verenigingsondersteuning
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6.6

Gelre

Algemeen Bestuurlijke Zaken (w.o. bestuur en commissies, bestuurlijke activiteiten)
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is gekozen voor een kernbestuur bestaande uit drie
functionarissen: Wedstrijdzaken (Michel Ebben), Sportzaken (Gerard Laenen) en Algemene Zaken
(Wim van der Burgt).
Onder Wedstrijdzaken ressorteren de Competitiecommissie, de Toernooicommissie en de commissie
Jeugdzaken. Onder Sportzaken valt de nieuw opgerichte commissie Sportzaken.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
Door invulling van de functie van AB-lid Sportzaken en de invulling van de daaronder vallende
commissie konden in 2014 twee afdelingstrainingen (bij Shot Wageningen en bij GTTC (Groesbeek)
worden opgezet waar circa 40 jeugdleden van divers niveau enthousiast aan deelnamen.
Daarnaast is op afdelingsniveau een Welpendag georganiseerd (vergelijkbaar met de Landelijke Dag
van het Talent).
Wedstrijdzaken
Door de afdeling is een jeugd-, senioren- en recreantencompetitie georganiseerd. Na afloop van de
voorjaarscompetitie kon zowel door de jeugd (Beijenvoort) als door senioren (Wiltschut) nog worden
gestreden om winst in het bekertoernooi.
In januari werden de Afdelingskampioenschappen gehouden.
Daarnaast werden door de commissie jeugdzaken diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen
georganiseerd/gecoördineerd zoals onder andere het Jeugdklassentoernooi, de NTTB Jeugdcup en
de regionale voorrondes van de JMK. Voor 2015 staat ook de organisatie van beginnerstoernooien op
de planning.
Marketing / Communicatie / PR
De communicatie tussen Afdelingsbestuur en verenigingen werd versterkt.
Per kwartaal werd door het Afdelingsbestuur een nieuwsbrief uitgebracht. Hierin werd verslag gedaan
over zaken die op bestuurlijk niveau spelen en de activiteiten van de commissies en deden de
Bondsraadsleden verslag van de Bondsraadsvergadering. Daarnaast werd de nieuwsbrief gebruikt om
de mening van verenigingen en leden te polsen.
Tevens werden door het Afdelingsbestuur (bestuursvergaderingen van) afzonderlijke verenigingen
bezocht met als doel beter te weten te komen wat er bij verenigingen speelt, wat verenigingen van het
Afdelingsbestuur verwachten etc. Een belangrijk aspect tijdens deze gesprekken waren de ervaringen
op het gebied van werving, opvang en behoud van (jeugd)leden. De bedoeling was om de ervaringen
van de diverse verenigingen te bundelen zodat verenigingen gebruik konden maken van elkaars
ervaringen op dit gebied.
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6.7

Midden

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de afdeling was in het verslagjaar 2014 als volgt samengesteld:
Ton van Ginkel: voorzitter a.i.
Jan Kroon: secretaris a.i.
Harrie Eleveld : penningmeester
Gilbert Dix: algemeen bestuurslid a.i. met als bijzondere taak de functie van ACL
Flip Valero: algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris Jeugdzaken
Commissies:
Het Afdelingsbestuur werd in 2014 bijgestaan door de volgende commissies:
a. Jeugdcommissie:
Flip Valero (voorzitter), Martin van Groen (AJCL), Ferry de Hoogen, Cees Lam en Daan Hoogendijk.
b. Kascommissie:
Afvaardiging vanuit de verenigingen REGA, SC ’t Gooi, Shot en Smash-W.
Communicatie:
De afdeling Midden heeft de website vernieuwd naar model van de NTTB.
Voor de standen en uitslagen kan men nu rechtstreeks naar NAS (NTTB Administratie Systeem).
Voor overige informatie verscheen regelmatig een seniorenbulletin van Gilbert Dix (ACL).
Naast de reguliere afdelingsbestuursvergaderingen hadden diverse leden van het Afdelingsbestuur
tijdens het bondsjaar 2014 ook zitting in landelijke commissies en/of werkgroepen.
De (plaatsvervangende) Bondsraadsleden voor onze afdeling bezochten het afgelopen jaar de
formele Bondsraadsvergaderingen.
De volgende (plaatsvervangende) Bondsraadsleden vertegenwoordigden het afgelopen jaar onze
afdeling:
Bondsraadleden:
Gerard van Giessen
Susanne van Berkum
Plv. Bondsraadleden:
Igor Heller
Ann Verhulst
Niet namens afdeling Midden
Hans Wortel (functiezetel Breedtesport)
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6.8

Oost

Algemeen Bestuurlijke Zaken
In oktober liet Pieter Huiskes weten dat hij wegens gezondheidsredenen stopte met het voorzitterschap. Vice-voorzitter Sven Kaptein werd bereid gevonden om naast de functie bestuurslid competitieen wedstrijdzaken de taken van Pieter over te nemen. De overige bestuursleden bleven op hun post,
Marleen van Ulsen – secretaris, Ingrid van de Riet – penningmeester, Sven Kaptein – competitie- en
wedstrijdzaken, Ellen Orre – parasport en Table Stars en Jochem Veldmaat – ondersteuner.
Op 5 februari werd het Afdelingsbestuur door het Hoofdbestuur geïnformeerd over het nieuwe
beleidsplan. Vervolgens werden op 10 maart de verenigingen op de hoogte gesteld. Helaas moest het
Hoofdbestuur de beloofde vervolgbijeenkomst in oktober/november wegens omstandigheden
afzeggen. De verenigingen werden in de gelegenheid gesteld in andere afdelingen de informatie te
vernemen, maar hier werd geen gebruik van gemaakt.
LTTC De Toekomst was op 22 mei gastheer voor de ALV waar NTC Leogang SL werd beloond met
een financiële bonus van 250 euro voor de grootste ledenaanwas in 2013.
Chris van Sermond en Piet Korstanje werden tijdens de NK-A gehuldigd voor hun 50-jarig
lidmaatschap.
Op 12 juli werd de 100e afdelingsbestuursvergadering gevierd met een gezellig samenzijn en voor het
notuleren van 99 vergaderingen werd Marleen van Ulsen geëerd met een fraai kunstwerk. De
Bondsraadsleden Frans van 't Hul, Ekrem Karharman en Piet Korstanje (plv.) woonden de
Bondsraadsvergaderingen bij en maakten zich zorgen over de financiële situatie van de NTTB.
TTV Spoolde uit Zwolle en TTV BAS uit Biddinghuizen stopten als vereniging bij de NTTB. In juli
sloegen de besturen van TTV Smash '70 en TT Zwolle hun handen ineen om hun talentvolle jeugd te
bundelen en richtten een nieuwe vereniging op. Met TT IJsseltop komt ons verenigingsaantal op 74.
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport
In 2014 is op meerdere plaatsen in de afdeling de cursus tafeltennistrainer I (TT1) gehouden.
Topsport
Het beleidsveld topsport was in handen van de commissie topsport onder supervisie van het
Afdelingsbestuur. De commissie verzorgde de centrale afdelingstraining die gehouden werd bij De
Toekomst te Lochem. Naast de afdelingstraining ontvingen de betere spelers eveneens in Lochem
wekelijks individuele trainingen. Deze trainingen stonden onder leiding van Lars Wildenborg met
ondersteuning van Martijn Spithoven en Boris de Vries. Irene Faber hielp de commissie bij de
administratie. Op 3 mei en op 23 november werden bij De Toekomst de welpen gescout.
Wedstrijdzaken
In maart 2014 stopte Ina Arends-Reuvekamp met haar taak als jeugdcompetitieleider. Brenda
Kaptein-Westerhof nam deze taak over. De competitiecommissie bestond naast Willy Haak (ACL),
Albert Kuiper (RCL), Brenda Kaptein-Westerhof (AJCL) en Hans Preuter (RJCL) uit Carla EversLetteboer en Fred van Ulsen. Na de voorjaarscompetitie organiseerde Wim Hietbrink de
bekercompetitie. Bij de senioren kwamen 45 teams in actie en TTV De Brug uit Apeldoorn kon de
Herman Elfrinkwisselbokaal voor één jaar mee naar huis nemen. Wegens te weinig animo werd er
geen bekercompetitie voor de jeugd gehouden. Een aantal jeugdspelers deed daarom mee bij de
senioren.
TTV Smash ’70 organiseerde voor de vierde maal de Afdelingskampioenschappen. Esther van den
Heuvel-Goris (TTV Entac) ontving voor de tweede achtereenvolgende maal de Lydie BroekhuizenAltingwisselbokaal en Lisette van Es (TTV Smash '70) nam voor de tweede achtereenvolgende maal
de Vera van Drielenwisselbokaal mee naar huis. Koen Molewijk (TTV De Veluwe) en Gert-Jan de
Lange (TTV Kampenion) wonnen respectievelijk als beste heer en beste jongen de Jo Wieltink- en
Wim Vermeulenwisselbokaal. Bij de senioren won TTV Smash’70 de verenigingsprijs en bij de jeugd
was TTV Twekkelerveld de glorieuze winnaar.
In het voorjaar deden 393 teams mee aan de seniorencompetitie en 116 teams aan de
jeugdcompetitie. Blauw-wit 1 werd afdelingskampioen en nam in het najaar deel aan de landelijke
competitie. Bij de jeugd won TT Zwolle 4. In het najaar namen 391 seniorenteams en 111 jeugdteams
deel aan de competitie. Entac 2 behaalde een plek in de landelijke competitie en TTV Bosman Wezep
werd kampioen in de jeugdcompetitie.
In maart deed een afvaardiging mee aan het Jeugdklassentoernooi dat traditiegetrouw tijdens de NKA werd gehouden. Op 28 september behaalden de meisjes cadetten op het Euregiotoernooi een
eerste plaats, gezamenlijk eindigde de jeugdafvaardiging op de tweede plaats.
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Bijzondere zaken / gebeurtenissen
Op 10 mei opende Swift (D) haar nieuwe zaal. TTV Effekt '74 uit Wierden bestond op 21 juni 40 jaar.
TTV Harderwijk ging met de plaatselijke biljartvereniging een samenwerkingsverband aan, kon met
hulp van de gemeente de zaal vergroten en hield op 4 oktober een open huis. TTV Trias vierde op 18
oktober haar 40-jarig jubileum; naast een receptie werd via een ludieke veiling geld ingezameld om de
accommodatie te voorzien van een nieuw dak.
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7

FINANCIËN

Hieronder volgt een samenvatting van de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2014. 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 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 zijn in deze
samenvatting integraal overgenomen uit de statutaire jaarrekening;
• De statutaire jaarrekening is gebaseerd op RJ 640 “Organisaties zonder Winststreven”;
• De toelichtingen die zijn vereist op basis RJ 640 “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 boekjaar 2014, 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@nttb.nl.
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7.1 Balans per 31 december 2014 (voor winstdeling)

31 december 2014
€

31 december 2013
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

Immateriële vaste activa

17.444

31.912
17.444

Materiële vaste activa

31.912

(2)

Meubilair
Inventaris
Sportmaterialen
Computers

7.949

14.909

7.431

10.305

19.508

22.630

5.673

12.422
40.561

Financiële vaste activa

60.266

(3)

Verstrekte lopende leningen
Waarborgsommen

70.715

85.165

1.610

1.565
72.325

86.730

Vlottende activa
Voorraden

(4)

Voorraden

22.982

27.460
22.982

Vorderingen

27.460

(5)

Handelsdebiteuren

87.728

83.585

Nog te ontvangen subsidies

14.060

18.985

Overige vorderingen

49.104

30.703
150.892

Liquide middelen

133.273

(6)

Bankrekeningen

62.365

50.760

Spaarrekeningen

911.016

822.675

Kas

3.989

4.824
977.370

878.259

1.281.574

1.217.900
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PASSIVA
31 december 2014

31 december 2013

€
Eigen vermogen

€

€

€

(7)

Algemene reserve

762.595

742.820

Onverdeeld resultaat

49.929-

19.775

Bestemmingsreserve NOC*NSF

86.447

80.947
799.113

Langlopende schulden

843.542

(8)

Depotgeld verenigingen

13.593

13.615
13.593

Kortlopende schulden

13.615

(9)

Vooruitontvangen subsidiegelden

116.227

85.596

Crediteuren

125.061

98.811

Overige schulden

227.580

176.336
468.868

360.743

1.281.574

1.217.900

7.2 Staat van Baten en Lasten over 2014
Realisatie

2014

€

Begroting
€

2014

€

Realisatie
€

2013

€

€

Baten
Opbrengst contributies

1.060.477

1.066.928

1.062.265

Subsidies

(10)

1.013.290

994.516

1.149.103

Sponsoring en advertenties

(11)

72.031

27.700

50.449

Vergoedingen

(12)

234.940

224.960

192.099

2.380.738

2.314.104

2.453.916

Lasten
Lonen en salarissen

(13)

Sociale lasten

1.103.054

1.137.959

-

-

1.089.865
-

4.782

7.000

4.018

Overige personeelskosten

(14)

Afschrijvingen

(15)

36.323

43.050

50.214

Exploitatiekosten

(16)

1.292.807

1.228.501

1.220.453

2.436.966
Baten minus lasten
Rente- en soortgelijke baten

(17)

Exploitatiesaldo

2.416.510

2.364.550

56.228-

102.406-

89.365

11.800

16.460

11.356

44.428-

85.946-

100.722

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

5.500

0
80.947

49.928-

19.775
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7.3 Functionele Exploitatierekening over 2014
Kosten
Breedtesport: VO
Opleidingen
Wedstrijdzaken
Topsport
ABZ en Communicatie

292.380
127.350
188.619
849.541
1.186.165

Begroting 2014
Opbrengsten Resultaat
289.880
112.350
186.119
842.041
1.143.665

Resultaat:

Realisatie
Kosten

-2.500
-15.000
-2.500
-7.500
-42.500

Opleidingen
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
Totaal Opleidingen
Saldo

267.554
69.914
215.399
912.980
1.135.079

253.423
47.398
204.663
904.683
1.156.530

-70.000

Begroting 2014
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
Totaal Sport- en productontwikkeling
Saldo

2014
Opbrengsten Resultaat

223.210
18.920
11.000
13.500
7.250
12.500
6.000
292.380

57.203
1.727
8.200
5.500
9.810
1.000
8.636
3.120
32.154

127.350

-34.229

Realisatie
Kosten

133.036
9.500
12.500
5.500
2.000
12.700
114.644
289.880
-2.500

215.875
13.142
13.768
10.587
6.086
4.640
3.456

-15.000
-

54.445
307
7.030
3.312
3.480
363
976
-

10.900
97.100
19.350
112.350
-15.000

-14.132
-22.516
-10.736
-8.297
21.452

267.554

69.914

31-12-2014
Opbrengsten
120.530
430
7.043
2.399
2.000
6.377
114.644
253.423
-14.132

1.407
-

5.600
21.041
19.350
47.398
-22.516
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Topsport
Dames
423.503
Heren
108.212
Para
234.674
Onder 13
83.152
Inkomsten uit Alg. Middelen geoormerkt Talentherkenning
Overige inkomsten uit Algemene Middelen
Totaal Topsport
849.541
Saldo

323.125
44.963
224.250
20.053
45.750
183.901
842.041
-7.500

494.108
114.267
228.750
75.854

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

4.000
4.700
2.000
51.220
124.199
186.119
-2.500

14.926
113.396
38.296
48.782

13.250
106.649
17.500
51.220
188.619

912.980

215.399

361.886
63.172
225.697
24.277
45.750
183.901
904.683
-8.297

3.085
4.584
23.584
49.211
124.199
204.663
-10.736

Algemeen, Bestuur en Communicatie
Algemene zaken
Bestuurszaken
Administratie en beheer
Communicatie
Contributies
Subsidie NOC*NSF
Sponsoring en advertenties
Overige baten
Ecotaks
Bijdrage aan Algemen Middelen
Totaal ABZ
saldo:

34.200
41.500
505.621
117.000
487.844
1.186.165

Totaal NTTB bureau
herverdeling Algemene Middelen

2.644.055
487.844

2.574.055
487.844

2.600.925
487.844

2.566.697
487.844

Totaal Generaal
Saldo:

2.156.211

2.086.211
-70.000

2.113.081

2.078.853
-34.228

12.500
895.565
219.000
7.200
9.400
1.143.665
-42.500

Dotatie bestemmingsreserve
bijdragen vanuit afdelingsvermogen:
bijdrage aan afdelingsvermogen:
Operationeel resultaat:

34.310
37.618
491.788
83.518
487.844
1.135.079

2.676
896.513
219.447
19.668
18.226
1.156.530
21.452

-5500
-70.000
-

51.000
-10.000
1.272
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7.4 Toelichting op de jaarrekening 2014
Over het jaar 2014 is, net als in 2013, 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 2014 (voor resultaatbestemming)
2. Staat van baten en lasten over 2014
3. Exploitatierekening landelijke organisatie
7.4.1 Resultaat en vermogen
In 2014 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 44.428 tegenover een begroot negatief resultaat
van € 85.946. Ruim € 1.000 betreft kosten die ten laste zijn gebracht van bestemmingsreserves van
de afdelingen. Omdat deze reserves géén formele status als bestemmingsreserve hebben worden
deze als tekort verwerkt terwijl de uitgaven feitelijk met instemming van de afdelingsvergaderingen zijn
gepland.
De in 2014 gevormde bestemmingsreserve voor afbouwsubsidies van NOC*NSF en VWS wordt
gedoteerd met € 5.500. Het resterend resultaat wordt voorgesteld te onttrekken aan de algemene
reserve, die daarmee daalt van € 762.595 naar € 712.666. Het eigen vermogen van de landelijke
organisatie stijgt van € 65.978 naar € 67.250.
7.4.2. Liquiditeit en voorraden
De liquiditeit is in 2014 behoorlijk toegenomen. Er is 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 2014 nog € 86.447 op de balans aanwezig. Er hebben geen noemenswaardige
investeringen in activa plaatsgevonden terwijl met name het administratiesysteem in toenemende
mate geheel is afgeschreven. 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.
7.4.3 Continuïteit
De kosten zijn voor de landelijke organisatie als geheel goed beheersbaar gebleven. Ook in 2014 is
van de Lotto is een vergoeding ontvangen voor ingebrachte marketingrechten. De contributieinkomsten zijn vrijwel gelijk aan de begroting. Het positieve effect van een afronding van tarieven was
even groot als de daling door afname van het aantal leden en competitiespelers. De deelname aan
opleidingen is toegenomen. Helaas was het aantal geslaagden in 2013 is lager dan verwacht
waardoor minder subsidie is ontvangen in 2014. Voor de normale bedrijfsvoering is verder binnen de
vastgestelde begroting geopereerd. Het huurcontract en dat van de kopieermachine lopen niet meer
rechtstreeks maar via een samenwerkingsverband van drie sportbonden. Per saldo zijn de kosten
hierdoor licht gedaald.
7.4.4 Begroting versus realisatie
Voor de gehele NTTB werd in 2014 een tekort begroot van € 85.946. 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.
In het vervolg van deze paragraaf worden de resultaten van de landelijke organisatie nader toegelicht.
Het tekort voor de landelijke organisatie is in de begroting opgenomen ten behoeve van uitvoering van
activiteiten uit het meerjarenbeleidplan. Dit was nodig omdat hier vanwege het uitblijven van groei van
de inkomsten geen middelen uit de exploitatie voor beschikbaar bleken. We noemen dit toegestaan
tekort “SMART-middelen”. De Bondsraad heeft besloten om deze investering van € 70.000 toe te
kennen onder voorwaarde dat deze activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en de uitgaven intern
over de afdelingen worden omgeslagen op basis van het bruto ledental van eind 2013.
Aan uitgaven in het kader van de SMART-middelen is € 51.000 besteed. Separaat is door het
Hoofdbestuur besloten om vanuit het vermogen € 10.000 te besteden aan het continueren van de
organisatievorm van de afdeling ZuidWest. Een in 2014 gevormde bestemmingsreserve voor
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afbouwsubsidie Topsport is gedoteerd met € 5.500. Wanneer het resultaat voor deze bijzondere
posten wordt gecorrigeerd resteert een positief resultaat uit reguliere operaties van € 1.272.
Sport- en productontwikkeling:
Bij SPO resteert, na aftrek van het SMART-budget, een negatief resultaat van € 11.632. De kosten
zijn in totaal € 14.600 en de opbrengsten zijn € 25.200 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het
gevolg van de lagere toekenning van subsidie voor het project “Naar een veiliger sportklimaat” die
mogelijk is gemaakt door een projectsubsidie via NOC*NSF. De kosten zijn zoveel mogelijk bijgesteld
naar de lagere toekenning maar per saldo is het ten opzichte van de begroting € 15.000 negatief. Voor
deelnemende verenigingen is budget beschikbaar voor interventies. De uitputting van dit budget blijft
achter bij de ramingen. Het eerste NTTB-zomerkamp heeft iets minder deelnemers gekend dan vooraf
begroot. Hierdoor is € 6.000 minder binnengekomen dan begroot. Medio 2014 is besloten om geen
activiteiten meer te ontplooien rondom het huidige systeem van bedrijfstafeltennis; hierdoor is € 5.000
bespaard. Bij accommodatiebeleid is € 3.000 minder uitgegeven en de kosten bij Table Stars zijn lager
bij een hogere opbrengst.
Opleidingen
Bij opleidingen resteert na aftrek van de SMART-middelen een negatief saldo van € 7.516. De
outputsubsidie van NOC*NSF was € 5.000 lager vanwege het kleine aantal geslaagden in 2013. De
opbrengsten bleven achter vanwege de invoering van de regeling dat voor een aantal opleidingen bij
slagen het inschrijfgeld wordt terugbetaald. Voor deze regeling is € 15.000 beschikbaar maar in
theorie kan hier voor een hoger bedrag aanspraak op worden gemaakt, afhankelijk van het
slagingspercentage.
Wedstrijdzaken
Bij wedstrijdzaken is ten opzichte van de begroting een negatief saldo van € 8.000 na toekenning van
de SMART-middelen gerealiseerd.
 De organisatie van topevenementen: € 4.000
 Opslag- en vervoerkosten: Bij toernooien was er een overschrijding in de kosten voor opslag
en vervoer tafels van, gecorrigeerd voor opbrengsten van verhuur van tafels, € 4.000. Ook dit
jaar heeft NTTB noodgedwongen moeten wisselen van partner in de Logistiek van de tafels.
Topsport
Bij Topsport werd een klein tekort gerealiseerd van € 797. Gedurende het jaar worden kosten
voortdurend gewogen en bijgesteld. De subsidie-inkomsten lopen verder terug terwijl meer moet
worden bijgedragen aan voorzieningen. De eigen bijdragen van sporters nam toe. De
materiaalsponsoring van Tibhar, ter waarde van ruim € 30.000, is dit jaar voor het eerst zichtbaar
gemaakt, zowel aan kosten- als aan de batenzijde. Dit heeft tot doel de reële omvang van de
programma’s in de jaarrekening zichtbaar te maken.
ABZ en Communicatie
De contributie inkomsten zijn vrijwel gelijk aan wat is begroot. Hoewel de ledendaling doorzette is de
omzetdaling gecompenseerd door de aanpassing van de contributiebedragen. Bij ABZ en
communicatie is, de SMART-middelen buiten beschouwing gelaten, een positief resultaat gerealiseerd
van € 21.452, terwijl neutraal begroot was. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Eenmalige toekenning van vergoeding voor Marketinginspanningen tbv de Lotto:
(+ 10.000)
- Minder gerealiseerde investeringen: Afschrijving en onderhoud:
(+ 12.000)
- Bestuurszaken (commissies, vergaderingen, etc)
(+ 4.000)
- Diverse kleine fluctuaties:
(- 5.500)

36

BIJLAGEN
1

ORGANISATIE

1.1
Samenstelling Hoofdbestuur in 2014
R. Kramer
voorzitter
K. Jacobs
sport- en productontwikkeling
C. Kamp
penningmeester
J. Simons
wedstrijdzaken / topsport
W. van Breenen
marketing en communicatie a.i.
1.2
Samenstelling personeel (Bondsbureau) in 2014
M. de Boer
financiële administratie en beheer NAS
M. Borst
algemeen directeur
M. van Dinter
opleidingen, trainerslicenties en tuchtzaken
S. Groot
jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars
G. de Groot
wedstrijdzaken SBN (tot 1 november)
N. van der Hoop
project Naar een veiliger sportklimaat (tot 1 september)
R. van der Hulst
financiële administratie
A. de Jong
directiesecretaresse / topsport
N. Juliët
secretariaat & receptie
I. Koppelman
hoofd sport- en productontwikkeling & opleidingen
M. de Korte
opleidingen / hoofd opleidingen per 1 oktober
B. Martinot
wedstrijdzaken SBN
W. van Meerkerk
wedstrijdzaken SBN (per 1 december)
W. Overbeeke
communicatie
T. Plantinga
administrateur / directeur KNAS
A. Sialino
technisch directeur / directeur tafeltennis
M. Sluiters
front office / ondersteuning topsport (tot 1 juli)
M. Snelders
medewerker sport- en productontwikkeling
R. Stolwijk
coördinator wedstrijdzaken
M. Veldkamp
technisch directeur SBN / directeur squash
M. Zwakenberg
medewerker sport- en productontwikkeling
T. Damsma
L. Dekker
G. Dijkland
I. Hegge
M. Hooman
M. Kraa
V. van Kuijck
Li Jiao
J. Lieftink
B. van der Meulen
T. Schaffers
E. Timina

bondscoach jongens junioren en cadetten / coördinator jeugdzaken
bondscoach paratafeltennis
assistent-bondscoach paratafeltennis
paramedisch begeleider paratafeltennis
trainer / bondscoach meisjes cadetten
trainer / bondscoach meisjes junioren / coördinator Papendal
trainer / bondscoach jongens cadetten (tot augustus)
bondscoach heren
bondscoach paratafeltennis
paramedisch begeleider paratafeltennis
RTC-trainer
bondscoach dames

1.3
Samenstelling commissies (per 31-12-2014)
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 a.i., R. Kool
Fondsbeheerscommissie
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, E. Verkooijen
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Reglementscommissie
I. Heller
Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
I. Heller, R. Kramer, W. van Selling*, A. Sialino, W. Vreeburg. R. van der Wateren
Atletencommissie
R. Gommers, T. Heijnen, J. Li, F. 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, M. de Korte, J. Matteman*, J. Schoenmakers, T. Schaffers
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, B. den Breejen, 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 31-12-2014)
Functiezetels
Breedtesport
H. Wortel
Financiën
S. Boomman
Marketing & externe communicatie
M. Seijkens
Opleidingen
W. Vreeburg
Organisatie
W. van Selling
Atletencommissie
F. Warners
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Topsport
Wedstrijdzaken

M. van der Wal
T. Wijker

Afdeling
Holland- Noord

Leden
M. de Jeu, vacant
A. de Waal-Venema (plv), vacant (plv)
N. van Erp, H. van der Zijden
A. Rooijmans (plv), vacant (plv)
F. Lequin, vacant
J. de Boer (plv), M. ter Hoek (plv)
H. Hommes, E. Ladage
G. Huiskes (plv), vacant (plv)
J. Creemers, vacant
B. Meurs (plv), G. Zetsen (plv)
R. van Gerrevink, J. van Raaij
P. Henfling (plv), vacant (plv),
G. van Giessen, S. van Berkum
I. Heller (plv), A. Verhulst
C. Karharman, F. van ‘t Hul
P. Korstanje (plv), vacant (plv)

ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost

1.5
Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden
Bondsridders
B. Vriesekoop
Ereleden (15)
A. Bouwman, B. den Breejen, C. Deken, R. Gradus, H. van Haaren, B. van der Helm, P. Koopman, E.
Ormel, J. Roeten, P. Römgens, H. Sackers, D. de Vries, B. Vriesekoop, A. Willems, K. van Zon
Leden van verdienste (54)
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. ten Barge, J. van den Berg, F. Berteling, N. Blok, M. van der
Borght-Horsten, 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, E.
Kaptein, G. Keen, T. Keen, J. Kochen, E. Krabbenbos, F. de Kruijff, A. Kuppen, G. Last, Li Jiao, 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 (37)
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, F. Groenhof, B. ten HaafBoerrigter, P. van der Hammen, T. Harkema, S. de Jong, F. Kalmeijer, W. Kivits, J. van Loon, J. van
Oers, 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
John “Billy” Leenders, afdelingstrainer van Limburg, overleed volkomen onverwacht op 26 januari, 56
jaar oud.
Op 7 februari overleed oud-Nederlands kampioen in het herenenkel in 1942 en het herendubbel in
1938 André Thunnisen, op 92-jarige leeftijd.
Op maandag 24 februari overleed, na een afnemende gezondheid, op 83-jarige leeftijd Erelid en oudHoofdbestuurslid (tussen 1966 en 1985) Egbert Welsink. Daarnaast heeft hij ook vele jaren zitting
gehad in diverse commissies.
Op 6 juni overleed oud-scheidsrechter en drager van het onderscheidingsteken Louis Derks op de
leeftijd van 76 jaar.
Op 10 december overleed onverwacht Helga van de Bergh, jarenlang medewerker op het
Bondsbureau in Amsterdam en oud-Bondsraadslid, op 69-jarige leeftijd.
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1.7
Jubilerende verenigingen/afdelingen
80 jaar: Over ’t Net - Amersfoort, TTV Amsterdam '78 - Amsterdam, Oranje Zwart – Haarlem,
Feijenoord van Teylingen – Rotterdam
70 jaar: TTV Luto - Tilburg
60 jaar: D.O.T.O. – Siddeburen, TTV Mitac – Mill, T.O.P. – Haastrecht, TTV Heemskerk – Heemskerk,
Tot Ons Genoegen Berkel – Berkel en Rodenrijs, De Meppers – Heeze, Tafeltennisvereniging
Phoenix – Delft, RTTV Rhenus – Rhenen, T.T.V.M. (Maarssen) – Maarssen, De Treffers – Melissant
50 jaar: TTV Huizen – Huizen, TTV Red Stars - Venray, TTV Cofely Terneuzen, TTV Dedemsvaart –
Dedemsvaart, TTV Essentia Bemmel – Bemmel, TTV Red Stars – Venray, V.D.O. – Uithoorn,
Tafeltennisclub Veghel – Veghel, TTV De Roemer – Medemblik, Fletio - Vleuten, Vice Versa '64 –
Rosmalen, Reflex V.S. – Voorschoten, TTV R.E.G.A. – Nijkerk GLD, Thibats – Enschede, Vitac
Vinkeveen – Vinkeveen, Ta-La-Ni – Nieuwpoort, TTV Best – Best, I.S.V. Gouda & Omstreken –
Gouda, Westa – Westervoort,
40 jaar: TTC Panningen - Panningen, TTV Bunshot – Spakenburg, Taverbo – Boxtel, TC Dronten '74
– Dronten, Tafeltennisvereniging Woerden – Woerden, Scaldina – Zierikzee, TTV Drivers –
Hardinxveld Giessendam, De Lieverdjes – Apeldoorn, TTV Trias – Twello, TTV Yerseke – Yerseke,
E.T.T.V. – Eerkbeek, Tafeltennisvereniging Flash – Eindhoven, Effekt '74 – Wierden, TTV Westerzicht
– Vlissingen, TTV Topspin – Boven Leeuwen, TTV ’t Batje – Wolphaartsdijk
25 jaar: W.I.T.A.C. '89 – Helwijk (Willemstad), TTV De Vaart – Linschoten, TTV Detac - Delfzijl

2

LEDENAANTALLEN

2.1

Bruto ledentallen

Afdeling
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost
Totaal
2.2

Heren
2431
2903
3818
1368
1352
2029
2411
2275
18587

Meisjes
134
259
284
153
188
112
111
181
1422

Jongens
719
915
1316
492
460
596
742
682
5922

Totaal
3716
4744
6022
2269
2312
3104
3618
3637
29422

Competitiegerechtigde leden per afdeling 2014

Afdeling
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost
Totaal

3

Dames
432
667
604
256
312
367
354
499
34w91

Senioren
1739
2056
2709
888
577
1285
1591
1747
12592

Jeugd
420
714
857
295
305
442
429
483
3945

Totaal
2159
2770
3566
1183
882
1727
2020
2230
16537

SPORT- & PRODUCTONTWIKKELING

3.1a
Schoolactieve verenigingen (90)
Actief, Alexandria '66, Almeerspin, Argus, Arnemuiden, Assen, Asterix, Belcrum, Bit.nl, Borne, Budilia,
Combat, De Beer, De Sprint, De Toekomst, De Veluwe, Die Meede, DOING, DOKO (Z), DTS
Enschede, DTTC, Een en Twintig, Elan, Entac, Falco, FVT, Gispen, GTTC Groesbeek, GTTC
Groningen, HATAC, Helden '67, Hoogland, Hotak '68, HOU-Tafel '77, HTC, Kluis, Kruiskamp 81,
Landgraaf, Litac, Maastricht, Midstars, MTTV, Never Despair, ONI, OTTC, Overschie, Quick '20, Red
Stars, Rijnsoever, Salamanders, SC 't Gooi, Scyedam, SETT, SKF, Sporting SDO, St.Hoger/TSB,
Stede Broec, Stiphout, SVE, SVN, Swift (D), ’t Belke, Tafeltennis Zwolle, Taverbo, Tavernie, Taverzo,
TCB, Tempo-Team, Tik Hard, TIOS '51, TOGB, Tafeltennis Nijmegen, TT Sport/A-Merk, TTCN '72,
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TTCV, TVO, Twekkelerveld, Twenty-one Up, TZM, United Oost, UTTC, VDO, Veldhoven, Victory '55,
Vinkhuizen, Vriendenschaar, VTV (N), VVV, Westa, ZTTV
3.1b
Deelnemende verenigingen Table Stars: 77
afdeling
clubs jeugd
clubs Table Stars
Holland-Noord
41
10
ZuidWest
65
4
West
58
21
Noord
41
11
Limburg
31
8
Gelre
36
6
Midden
37
5
Oost
47
12
3.2
Clubadvies
3.2a
Deelnemende verenigingen NTTB Verenigingscongres
100 deelnemers van 58 verenigingen.
3.2b
Deelnemende verenigingen NTTB afdelingsbijeenkomsten ‘Toekomst Tafeltennis’
Gelre: 33 verenigingen – 47 bestuurders
West: 9 verenigingen – 13 bestuurders
ZuidWest: 5 verenigingen – 3 bestuurders
Holland-Noord: 20 verenigingen – 30 bestuurders
Limburg: 16 verenigingen – 23 bestuurders
Midden: 10 verenigingen – 11 bestuurders
Noord: 9 verenigingen – 9 bestuurders
Oost heeft de bijeenkomst niet gehouden. De opkomst in ZuidWest viel tegen omdat men net
regiobijeenkomsten (5 locaties) had ingepland.
3.2c
Begeleide verenigingen accommodatiezaken
Tebunus
Alkmaar
nieuwbouwplannen
Amsterdam ’78
Amsterdam
nieuwbouwplannen
Over ’t Net
Amersfoort
nieuwbouwplannen
TVP
Putten
nieuwbouwplannen
De Veluwe
Apeldoorn
licht / vloer
TIAN
Arnhem
opstal
DTV 84
Dalfsen
opstal
Tafeltennis Zwolle
Zwolle
ventilatie
Rijnsoever
Katwijk
nieuwbouw, bijna afgerond
Pecos
Oegstgeest
verbouwing zaal
TTV Breda
Breda
verbouwplannen
DHC
Delft
nieuwbouwplannen
ATC
Almere
nieuwbouwplannen
Sett en Pingwins
Den Haag
nieuwbouwplannen
Swift
Deventer
opening en vloer
Smash Woudenberg
Woudenberg
nieuwbouwplannen
Tempo-Team
Amsterdam
nieuwbouw, verbouw
Midstars
Middelstum
licht en aardbeving
Irene
Tilburg
licht
BSM
Dongen
huurproblemen
Buitenpost
Buitenpost
verbouwplannen
DTTC
Appingendam
overige
Relax
Didam
licht
ETTV
Eerbeek
verbouwing
DOV
Heerhugowaard
warmte en vocht
Red Stars
Venray
opening
Westerzicht
Vlissingen
nazorg
Victory ‘55
Volendam
verbouwing
The Victory
Weesp
nieuwbouwplannen
Westa
Wessem
nieuwbouwplannen
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Vriendenschaar
Taverzo

Gouda
Zoetermeer

vloer
nieuwbouwplannen

3.2d
Naar een veiliger sportklimaat
Verenigingen (134) 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.
Verenigingen die Besturen met een Visie volgden:
Amsterdam, Amstelveen, Bergeijk, Emmen, Esopus, Irene, Kampenion, Die Meede, Smash
Geertruidenberg, Stede Broec, TT Sport/A-Merk, Red Stars, Veldhoven
Verklaring omtrent Gedrag: 230 verenigingen hebben een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd
Verenigingsbox: 48 verenigingen hebben de verenigingsbox ontvangen.
Verenigingen die Besturen met een Visie volgden: Stede Broec, TT Sport/A-Merk, Irene, Die Meede,
Bergeijk, Veldhoven, Smash Geertruidenberg, Kampenion, Emmen, Red Stars
Verenigingen die Sportief Besturen volgden: Amstelveen, HTC,HTTC, Over ’t Net, Shot (S), SKF,
Taverdo, VTV (N)
Verenigingsgesprekken (intake = 19): TTC Middelburg, Het Markiezaat, VTV Nieuwegein, Hilversum,
De Brug, Swift (D), Scyedam, TOGB, Hutaf, DTS, DTK, Falco, TTC Kluis, Dordrecht, OTTC, ONI,
Budilia, Tempo-Team, Rapidity
3.2e
Deelnemers parabijeenkomst
GSVA, ISBV, Helmond ’57, TTV Artisan Valkenswaard, UTTC, TTV Herpen, TTV Smash (G),
Megacles, ISVA, Redeoss
3.2f
Verenigingen die een cursus hebben gevolgd
TIOS’51, VVV, Scyedam, Vinkhuizen
3.2
Aanvraag Sportimpuls ingediend
Never Despair (goedgekeurd), TTV Pijnacker (goedgekeurd), Blauw-Wit, TTV Heerlen
3.3
Opleidingen – geslaagden
TT-1: 29
TT-2: 15
TT-3: 6
TT-4: 5
Toernooileider 2: geen
Toernooileider 3: geen
SR 1: 96
SR 2: 21
SR 3: 2
SR 4: 2
3.4
Side-events NK-A
3.4a
Deelnemers The Battle: 30 teams van 21 verenigingen. De winnaar van de tweede editie was
OBS De Zonnebloem uit Den Haag
3.4b
Verenigingscongres: 58 verenigingen met een totaal aantal van 100 bestuurders
De winnaars van de ledenwerfwedstrijd 2014 waren:
Grootste vereniging – Hilversum – 314 leden
Grootste winst jeugdleden – Taverzo – 84 leden
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Grootste winst paratafeltennissers – GSVA – 21 paratafeltennisleden
Aanmoedigingsprijs – TTV Vinkhuizen
Grootste procentuele groei – Die Meede – 73,5%
Afdelingsprijs – Red Stars – 34 van de 40 punten
3.5
Nationale Sportweek: Locaties en verenigingen waar tafeltennis werd aangeboden
TTV Actief - Eelde, Accres afdeling bewegingsstimulering en onderwijs - Apeldoorn, Almeerspin Almere, AMVJ – Amstelveen, Bit.nl – Ede, Budilia - Budel, Combat - Bleijswijk, Combiwel en
Astmafonds – Amsterdam, De Hoogstraat revalidatiecentrum Utrecht, Emmeloord, TTV Destatec Schwalmen, HTV Hoornaar, Kruiskamp - Den Bosch, Litac - Lichtenvoorde, LTTC - Lelystad, Odion –
Gaanderen, Relax – Didam, Rijnsoever - Katwijk, Sciandri - Amsterdam, Scyedam - Schiedam,
Sportclub Gorssel - Gorssel, Swift - Deventer, Tafeltennis Nijmegen - Nijmegen, Taverdo –
Doetinchem Taverzo - Zoetermeer, TIAN - Arnhem, TOGB - Berkel en Rodenrijs, TT Sport/A-Merk Oosterblokker, TTVP - Pijnacker, United Oost - Amsterdam, VVV – Leidschendam, Wibats/Steeds
Hoger TSB - Den Haag
3.6
Collecte Fonds Gehandicaptensport
14 verenigingen collecteerden met 153 collectanten. Ze haalden in totaal € 8.573,- op; daarvan is een
kwart voor de vereniging en een kwart voor de NTTB. De Toekomst haalde het hoogste bedrag op.

4

COMPETITIE

4.1

Competitieopbouw landelijk senioren
voorjaar 2014
aantal poules teams per poule
Dames eredivisie
2
6
1e divisie
2
5
2e divisie
2
6
2
5
3e divisie
Heren eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie

2
2
4
8

najaar 2014
aantal poules
teams per poule
1
10
2
6
2
6
2
5
1
5

6
5
6
6

Kampioenen landelijk senioren
Dames
voorjaar
Najaar
Dozy Den Helder/N
Eredivisie A
Fürst/Lybrae 1
Eredivisie B
De Treffers (R) 2
De Treffers (R) 2
1e divisie

1
2
4
8

10
6
6
6

4.2

2e divisie

3e divisie

GTTC Groningen 1
Docos-Wolkysh 1
Vriendenschaar 1
DTV ´84 1
Disnierats 1

GTTC Groningen 1
VVV 1
Shot ‘65
Hilversum 2
Avanti 1
Alexandria ’66 1

voorjaar

heren
najaar

Enjoy&Deploy Taverzo
Scylla 1
Tempo-Team 1
Scylla 2
Klim. Groep Stars 1
US 1
TTC Middelburg 1
Red Stars 1
De Veluwe 1
SKF 2
SVE 1
Vriendenschaar 1
Scylla 3
FvT 2
Disnierats 2
Sittard 1

Avanti 1
Scylla 2
Bijmaat 1
VVV 1
Hilversum 2
Salamanders 1
Klim. Groep Stars 2
Bijmaat 2
VTV (N) 1
Smash (M) 1
HTC 1
TTCV v. Herw. 2
Scylla 4
Hercules 1

Algemeen kampioen van Nederland 2014
 Dames: Dozy Den Helder/Noordkop
 Heren: Enjoy&Deploy Taverzo
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4.3

Competitieopbouw landelijk jeugd
Voorjaar 2014
Aantal poules
teams per poule
kampioensgroep
1
8
landelijk A
4
6
landelijk B
3
6
landelijk C
7
6

Kampioenen landelijk jeugd
Voorjaar 2014
Kampioensgroep
St. Hoger/TSB 1
A
SVE 1
TT Zwolle/IJsseltop 1
Amsterdam 1
Kampenion 1
B
Tanaka 1
Twenty-one Up 1
HBC 1

Najaar 2014
Aantal poules
teams per poule
4
4
8

6
6
6

4.4

C

TT Zwolle/IJsseltop 3
TT Nijmegen 2
Sittard 1
ODT-Klav. Verz 1
Victory ’55 1
Huizen 1
HBC 2

Najaar 2014
FvT 1
Amsterdam 2
Amsterdam 1
Twenty-one Up 1
Scylla 1
DTS 1
VTV (N) 1
TTVN Nieuwegein 1
SKF 3
Wijzenbeek/Westa 2
Hilversum 2
TT Zwolle/Ijsseltop 4
HTTV-070 1
HTTV-070 2
Enjoy&Deploy
Taverzo 2

4.5
Europacup
ETTU Cup 2014/2015 Heren
3e ronde
Enjoy & Deploy Taverzo

-

Logis Auderghem TT BEL

3-2

4e ronde
Enjoy & Deploy Taverzo

-

El Nino EHW

2-3

Kwartfinales
Enjoy & Deploy Taverzo
Olimpia Unia Grudziadz POL

-

Olimpia Unia Grudziadz POL
Enjoy & Deploy Taverzo

0-3
3-1

Dozy Den Helder/Noordkop

3-0

ETTU Cup 2014/2015 Dames
3e ronde
TTC Carinthiaw.-Villacher AUT -

5

NATIONALE EVENEMENTEN

5.1
Nederlandse Kampioenschappen senioren A
Dames enkelspel
Li Jiao
dubbelspel
Heren enkelspel
Ewout Oostwouder
dubbelspel
Gemengd dubbelspel Nicky Zetsen/Martijn de Vries

Carla Nouwen/Nicky Zetsen
Martin Khatchanov/Barry Wijers

5.2
NTTB Masters
Editie 2013
Dames: Yana Timina
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Heren: Ewout Oostwouder
5.3
NTTB Beker 2013/2014 seniorenteams
Dames
Dozy Den Helder/Noordkop

Heren

5.4
Nederlandse Kampioenschappen senioren BCD
Dames B enkelspel
Angelique Gertenbach dubbelspel
Heren B enkelspel
Bas Hergelink
dubbelspel
Dames D enkelspel
Miranda Jaspers
dubbelspel
5.5
Nationale Senioren Meerkampen
NSM-B heren: Roel Bogie
NSM-C heren: Yorick Schurink
NSM-D heren: Peter de Groot
NSM-E heren: Mark van der Molen
NSM-G heren: Sjoerd Schutten

Enjoy&Deploy Taverzo

Angelique Gertenbach/Marianna Rolikova

Stellan Smid/Jop van der Wiel
Rachel Gerarts/Felicia Faas

NSM-B dames: Yoeke Gunsing
NSM-C dames: Alice Vos
NSM-D dames: Jeska Fritzsche
NSM-F heren: Roul Roumen

5.6
Nederlandse Kampioenschappen Jeugd A
Meisjes junioren
Angelique Gertenbach dubbelspel
Meisjes cadetten
Yoeke Gunsing
dubbelspel
Meisjes pupillen
Sharon Janssen
dubbelspel
Meisjes welpen
Emma van der Zanden
Jongens junioren
Martin Khatchanov
dubbelspel
Jongens cadetten
Erik Agamyam
dubbelspel
Jongens pupillen
Roel Bogie
dubbelspel
Jongens welpen
Floris zur Muhlen
dubbelspel

Melanie Bierdrager/Marieke vd Kamp
Vera van Boheemen/Alice Vos
Sharon Janssen/Karlijn van Lierop
Martin Khatchanov/Edwin ten Hoope
Erik Agamyan/Max Koopman
Roel Bogie/Collin Jager
Kas van Oost/Jelle Moris

5.7
Nationale Jeugdmeerkampen
Meisjes junioren
Angelique Gertenbach
Meisjes cadetten
Rachel Gerarts
Meisjes pupillen
Vicky Schijven
Meisjes welpen
Emine Ernst
Jongens junioren
Bas Hergelink
Jongens cadetten
Erik Agamyan
Jongens pupillen
Elwin Huiden
Jongens welpen
Kas van Oost
5.8
Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis
Klasse 1 combi
Max van Amerongen dubbelspel
Klasse 2 combi
Bjorn Jaeken
dubbelspel

Max van Amerongen/Jean-Paul Montanus

Rob Baars/Melle de Boer

5.9
Nederlandse Kampioenschappen veteranen
Dames A enkelspel
Mirjam Fransen
Heren A enkelspel
John Scott

6

INTERNATIONALE TOERNOOIEN

6.1
WK 2014 teams: 28 april t/m 5 mei (Tokio, Japan)
Li Jiao, Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Yana Timina bereikten de laatste 8.
6.2
WJK 2014: 30 november t/m 7 december 2014 (Shanghai, China)
Kim Vermaas bereikte de laatste 64. Bij de mixed doubles bereikte zij met gelegenheidspartner YIN
Jing Yuan uit Singapore de laatste 32.
6.3
WK PTT 2014: 6 t/m 15 september (Beijing, China)
KELLY VAN ZON werd wereldkampioen in klasse 7
Jean-Paul Montanus
brons enkelspel klasse 9
6.4
EK voor teams 2014: 24 t/m 28 september (Lissabon, Portugal)
Het damesteam eindigde op de 6e plaats.
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De heren misten nipt de promotie naar de Challenge Division.
6.5
Europese Jeugdkampioenschappen: 11 t/m 20 juli (Riva del Garda, Italië)
Jongens junioren: 24e plaats
Jongens cadetten: 27e plaats
Meisjes junioren: 16e plaats
Meisjes cadetten: 24e plaats
6.6
Topsport in twaalf maanden
Januari
 Ewout Oostwouder en Yana Timina winnen de Masters 2013.
 Li Jiao neemt deel aan de World Tour Finals in Dubai. In het dubbelspel speelt zij samen met
Linda Creemers.
 Kim Vermaas en Martin Khatchanov nemen deel aan het Wereld Kwalificatietoernooi voor de
Jeugd Olympische Spelen in Porto.
Februari
 In Hongarije nemen 8 Nederlanders deel aan het toernooi. Jiao Li bereikt de halve finales en
Britt Eerland eindigt op de derde plaats in het onder 21 toernooi. Rajko Gommers bereikt de
kwartfinales van het onder 21 toernooi.
 Kim Vermaas en Martin Khatchanov nemen deel aan het Europees kwalificatietoernooi in
Bratislava. Beiden halen de finale maar missen op een haar na een ticket voor de Jeugd
Olympische Spelen.
 Een Nederlandse delegatie van drie meisjes junioren, drie meisjes cadetten en twee jongens
cadetten neemt deel aan de Zweedse Open Jeugd en aan het aansluitende jeugdtoernooi in
Safir.
 De jongens junioren nemen deel aan de Open Tsjechische Jeugdkampioenschappen.
 Jiao Li neemt deel aan de Europe Cup (voormalige Top-12) in Lausanne en bereikt een derde
plaats.
Maart









Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle prolongeert Li Jiao haar enkelspeltitel en
wordt voor de 10e keer Nederlands kampioen, bij de heren gaat de titel naar Ewout
Oostwouder. Bij het dames dubbelspel is de titel voor Carla Nouwen/Nicky Zetsen en bij de
heren zijn Barry Wijers en Martin Khatchanov de sterksten. In het mixed dubbel prolongeren
Martijn de Vries en Nicky Zetsen hun titel.
Nederland neemt met diverse teams met succes deel aan de Franse Jeugd Open. Kim
Vermaas wint het juniorentoernooi en behaalt daarmee haar nominatie voor de Jeugd
Olympische Spelen die in augustus in Nanjing gespeeld zullen worden. Angelique Gertenbach
behaalt de overwinning in het troosttoernooi bij de junioren.
De talenten van de paratafeltennissers nemen deel aan de Hongaarse Open. Suzan Klomp
legt daar beslag op het zilver in klasse 6-8 van het teamtoernooi en in het enkelspel klasse 12 is Femke Cobben de winnares van het brons.
Enkele dagen later zijn de paratafeltennissers ook succesvol bij de Italiaanse Open in
Lignano: Kelly van Zon neemt voor het enkelspel klasse 7 een gouden medaille mee naar huis
en samen met Daniëlle de Jong legt ze beslag op de bronzen medaille in het teamtoernooi
klasse 8-10. Bas Hergelink is de beste in het enkelspel klasse 10. Bronzen medailles worden
meegenomen door Tonnie Heijnen in het enkelspel klasse 9 en Jean-Paul Montanus in het
teamtoernooi klasse 6-7.
Nederland neemt succesvol deel aan het internationale jeugdtoernooi in Luik: van de vier
deelnemers nemen drie spelers medailles mee naar huis: Emma van der Zanden goud en Kas
van Oost en Emine Ernst brons.

April
 Een team van paratafeltennissers neemt deel aan de Al Watani kampioenschappen in
Jordanië. Ronald Vijverberg behaalt zowel in het enkelspel klasse 9 als in het teamtoernooi
klasse 9-10, samen met Max van Amerongen, een gouden medaille. Max behaalt in het
enkelspel klasse 9 een zilveren medaille. Hans Speek behaalt zowel in het enkelspel klasse 78 als in het teamtoernooi klasse 6-8 een bronzen medaille.
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Martin Katchanov neemt deel aan de Open Argentijnse Jeugdkampioenschappen en het
kwalificatietoernooi (Road to Nanjing Series te Buenos Aires) en wint een zilveren medaille
tijdens het Open toernooi.



Op het WK 2014 voor teams zetten Li Jiao, Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Yana Timina
onder leiding van coach Elena Timina een aantal knappe prestaties neer. Britt Eerland blijft
zelfs ongeslagen in de poulefase. In de kwartfinale wordt nipt met 3-2 van Japan verloren.
In Slovenië behalen de paratafeltennissers een groot aantal medailles. Goud is er voor Kelly
van Zon in het enkelspel van klasse 7, zilver voor het enkelspel van Ronald Vijverberg in
klasse 9 en voor Jean-Paul Montanus in klasse 7 van het teamtoernooi. In het enkelspel zijn
de bronzen medailles voor Jean-Paul (klasse 7) en Bas Hergelink (klasse 10). In het
teamtoernooi is er brons voor het team Kelly van Zon en Daniëlle de Jong (klasse 8-9) en Bas
Hergelink en Tonnie Heijnen (klasse 10).
De Nederlandse cadettenteams nemen deel aan het 6-landencadettentoernooi in Engeland.

Mei




Juni



Daniëlle de Jong behaalt tijdens de Spaanse Open in El Prat de Llobrega met haar Duitse
gelegenheidspartner Marlene Reeg een gouden medaille in het teamtoernooi klasse 6-10.
Door jongens junioren, meisjes junioren, jongens cadetten, meisjes cadetten, jongens pupillen
en meisje pupillen wordt deelgenomen aan de Open Luxemburgse Jeugdkampioenschappen.
Roel Bogie (jongens kadetten) en Melanie Bierdrager (meisjes junioren) weten daar een
bronzen medaille te winnen en Sharon Janssen (meisjes pupillen) wordt 4e.

Juli


Nederland neemt met vier jeugdteams deel aan de EJK in Italië.

Augustus
 Tonnie Heijnen neemt als enige Nederlander deel aan de Thailand Open en legt in het
enkelspel beslag op de bronzen medaille in klasse 9 en in het teamtoernooi met zijn
Tsjechische gelegenheidspartner Karabec op de zilveren medaille in klasse 10.
 De jongens cadetten nemen deel aan een ETTU-stage in Luxemburg.
 Nederland neemt zoals gebruikelijk met een team deel aan de Euro MiniChamp´s, het
onofficiële Europese Kampioenschap voor 1ste jaars pupillen en jonger en vaardigt 5 welpen
en pupillen af.
 Kim Vermaas is genoodzaakt zich in verband met een blessure af te melden voor de Jeugd
Olympische Spelen in Nanjing.
September
 Zes sporters, Daniëlle de Jong, Tonnie Heijnen, Bas Hergelink, Jean-Paul Montanus, Ronald
Vijverberg en Kelly van Zon, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de para-WK.
Kelly van Zon behaalt de wereldtitel in haar klasse 7 bij de para-WK. Jean-Paul Montanus
behaalt in dit toernooi een bronzen medaille.
 Nederland neemt met een dames- en een herenteam deel aan de EK in Lissabon. De dames
eindigen op een 6e plaats waarmee plaatsing voor de Europese Spelen 2015 in Baku wordt
veilig gesteld. De heren, onder leiding van coach Li Jiao, verliezen nipt de wedstrijd om
promotie naar de Challenge division.
 De jongens cadetten, twee jongens pupillen en een meisjes pupil nemen deel aan het
jeugdtoernooi in Rinteln.
Oktober
 Van 23 tot en met 26 oktober wordt in het Franse Hyeres het Cote d’Azur paratoernooi
verspeeld. Nederland neemt hieraan deel met een grote groep spelers, waaronder een groot
aantal aanstormende talenten. De totale oogst is twee zilveren medailles in het teamtoernooi:
één voor Gerben Last en Bas Hergelink in klasse 10 en Ronald Vijverberg en Max van
Amerongen in klasse 9.
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De jongens cadetten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ETTU-stage in
Saarbrücken.
De meisjes cadetten nemen deel aan de Open Slowaakse Jeugdkampioenschappen.
Welpen Emma van der Zanden en Kas van Oost zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de
Stiga Masters in Blegny.

November
 Op Papendal wordt voor de 17e maal de Dag van het Talent gehouden. Hieraan nemen
uiteindelijk 37 jongens en 11 meisjes deel.
 Tonnie Heijnen neemt deel aan de Copa Tango in Argentinië en neemt twee medailles mee
naar huis: een gouden voor het enkelspel in klasse 9 en een bronzen medaille in het
teamtoernooi in klasse 9-10.
 De meisjes junioren en de jongens junioren en cadetten nemen deel aan de Open Hongaarse
Jeugdkampioenschappen.
December
 Kim Vermaas is zo ver hersteld van haar polsblessure dat ze als enige Nederlandse deel kan
nemen aan de WJK in Shanghai. In de eerste hoofdronde van het toernooi treft ze direct de
nummer 1 van de wereld en wordt helaas uitgeschakeld.
 Enjoy & Deploy Taverzo bereikt de volgende ronde van de ETTU Cup.
 Bij de Final Four nieuwe stijl leggen TTV Dozy Den Helder en FvT beslag op de Eredivisiecup
voor respectievelijk dames en heren. De NTTB Beker was voor de dames van Taverzo en de
heren van TTV Salamanders.
 Li Jiao en Li Jie worden uitgenodigd voor de Top-16 in Baku.
 Bij de Open Portugese jeugd neemt een aantal meisjes junioren en cadetten deel. De
cadetten zijn bijzonder succesvol: het meisjesteam, bestaande uit Felicia Faas, Yoeke
Gunsing en Rachel Gerarts, behaalt de derde plaats en daarmee de bronzen medaille. Bij het
individuele toernooi neemt Vera van Boheemen goud mee naar huis, Felicia Faas doet
hetzelfde met brons. Junior Angelique Gertenbach legt eveneens beslag op een bronzen
medaille.
 Bij het 5-landenpupillentoernooi in Hannover wordt het meisjesteam, bestaande uit Emma van
der Zanden, Emine Ernst, Dobrila Jorguseska en Vicky Schijven, tweede.
 Kelly van Zon (klasse 6-7) en Gerben Last (klasse 9) winnen goud bij het toernooi in Costa
Rica. Daarnaast behaalt Kelly ook goud in het teamtoernooi klasse 6-7 met haar Canadese
gelegenheidspartner. Gerben en Bas Hergelink pakken ook zilver in het teamtoernooi in
klasse 10, evenals Jean-Paul Montanus in klasse 7 met de Belg Despineux.
6.7
Wereldranglijsten (per 31-12-2014)
Heren
271
Borna Kovac
(337)
326
Rajko Gommers
(449)
337
Ewout Oostwouder
(524)
372
Laurens Tromer
(536)
404
Martin Khatchanov
(762)
487
Koen Hageraats
(832)
630
Bas Hergelink
(1089)
801
Stellan Smid
(1332)
870
Roel Bogie
(1579)
984
Erik Agamyan
(1719)
Tussen haakjes de positie op de WR per 31-12-2013

Dames
27
33
76
227
236
411
429
481
633
791

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

(16)
(unr)
(148)
(289)
(336)
(673)
(865)
(794)
(895)
(1338)

Paratafeltennissers (per 31-12-2014)
Heren
Klasse
5
Jean-Paul Montanus 7
9
Gerben Last
9
9
Bas Hergelink
10
16
Tonnie Heijnen
9
18
Ronald Vijverberg
9
25
Max van Amerongen 9

Dames
1
10
17
19
23

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

Klasse
7
9
2
8
5

(10)
(4)
(6)
(15)
(20)
(30)

(2)
(9)
(17)
(unr)
(unr)
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Hans Speek
7
(32)
46
Maurice Mollink
5
(unr)
62
Sem Roelofs
5
(unr)
70
Jasper Hamberg
7
(unr)
Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2013

Onder 21 heren
120
Rajko Gommers
127
Ewout Oostwouder
145
Laurens Tromer
163
Martin Khatchanov
224
Koen Hageraats
330
Bas Hergelink
478
Stellan Smid
551
Roel Bogie
665
Erik Agamyan

Onder 21 dames
27
Britt Eerland
117
Kim Vermaas
225
Lynn van der Elsen
235
Alice Barendregt
249
Rianne van Duin
265
Angelique Gertenbach
304
Melanie Bierdrager
439
Vera van Boheemen
590
Felicia Faas

Jongens junioren (per 31-12-2014)
92
Martin Khatchanov
220
Bas Hergelink
353
Stellan Smid
422
Roel Bogie
533
Erik Agamyan

Meisjes junioren (per 31-12-2014)
68
Kim Vermaas
149
Lynn van der Elsen
179
Angelique Gertenbach
212
Melanie Bierdrager
330
Vera van Boheemen
478
Felicia Faas

Jongens cadetten (per 31-12-2014)
139
Roel Bogie
218
Erik Agamyan

Meisjes cadetten (per 31-12-2014)
127
Vera van Boheemen
233
Felicia Faas

Eerdere posities zijn niet bekend
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