Concept verslag van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING NOORD NTTB,
gehouden op donderdag 24 mei 2018 te Leek,
in combinatie met een presentatie over sportparticipatie van Marthijn van der Wal.

ALV NTTB Afdeling Noord.
Aanwezig: vertegenwoordigers van de volgende zesentwintig verenigingen:
Actief Eelde, Aktief Winsum, Argus, Assen, Buitenpost, Dedemsvaart, Delta Impuls, Detac,
DETO, DOTO, Drachten, GTTC Groningen, Midstars, ODI, Oldambt, Olympia’54,
Reflex’65, Ritola, Rotak, SVK, TALO, The Batswingers, Tornado’65, Vinkhuizen, Vries en
WTTC
Van het bestuur: J. Bouwer (voorzitter) en P. Roordink (jeugdzaken). Dhr. A. Folmer
(penningmeester) heeft zich afgemeld vanwege privéomstandigheden.
Verder: M. Dul (afdelingsondersteuner), A. Beugelink (ledenadministrateur), A. Brink (lid
van de Bondsraad), C.Hussels, (plaatsvervangend lid van de Bondraad) E.J. Kaptein, C.
Harms en W. Fokkens (allen lid van de competitiecommissie).
Erelid: J. Lode.
Leden van Verdienste: P. Hanning, P.H. Langen, M. De Vries, G.J. Huiskes en E.J. Kaptein.
Berichten van verhindering ontvangen van de verenigingen
TIOS ’66, Effect ’78, DTK ’70 , Nordic, Tjuchem, Idéfix.
1. Opening.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter en heet alle aanwezigen welkom.
De voorzitter meldt dat de verenigingen ANJA en Westenkwartier zijn opgeheven in het
voorjaar van 2018.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn twee voorstellen van Vinkhuizen en één mail met punten vanuit Argus welke
behandeld zullen worden bij de rondvraag.
3. Concept verslag ALV 7 september 2017.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Verkiezing lid van het afdelingsbestuur (seniorenzaken).
Het afdelingsbestuur draagt de heer T. Beenes, lid van de TTV Aktief Winsum en TTV
Midstars, voor als bestuurslid Seniorenzaken.
De heer Beenes stelt zich in het kort voor en verteld dat hij actief speler is bij met name
veteranentoernooi en toernooien in de regio Groningen. Hij wil met veel enthousiasme en
inzet een klankbord vormen voor de senioren in de afdeling.
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Dhr. A. Brink merkt op dat er formeel bij de benoeming van personen schriftelijke
stemming nodig is. Het bestuur neemt deze opmerking ter harte aan en met voorstel van
het bestuur wordt ingestemd door de vergading met benoeming per acclamatie. Onder
applaus wordt de heer Beenes met algemene stemmen benoemd.
5. Verkiezing reservebondsraadslid
De voorzitter geeft aan dat er een plaatsvervangend bondsraadslid is gevonden in de
persoon van H. Hoendervanger, lid van TTV Assen en TTV Vries.
A. Brink (bondraadslid) vult aan dat er in de bondsraad twee stemmen benut kunnen
worden om op deze wijze je visie weer te geven en sterk kunt staan. Middels sparren met
het bestuur en onderling contact kan de visie van de afdeling weerklinken in de bondsraad.
Op voorstel van het bestuur wordt ingestemd met benoeming per acclamatie. Onder
applaus wordt de heer H. Hoendervanger met algemene stemmen benoemd.
6. NTTB Noord zoekt…
De voorzitter vermeld dat de afdeling tevens opzoek is naar een secretaris en geeft aan dat
het bestuur antwoord zal geven op vragen over deze functie.
Er wordt een vurig betoog gehouden door Alfons Brink om ook als bondsraad lid naar
voren te treden. Er moet nog één bondsraadslid gevonden worden.
Voor het Table Stars Promotieteam worden ook nog mensen gezocht die clubs kunnen
ondersteunen op het gebied van werving.
7. Presentatie NTTB Sportparticipatie door Marthijn van der Wal
Marthijn van der Wal geeft namens de NTTB een presentatie over de mogelijkheden van
de NTTB en de status van de afdeling Noord op het gebied van ledenaantallen.
De presentatie is afzonderlijk toegevoegd aan deze agenda.
8. Pauze
9. Stand van zaken Activiteitenplan 2018
Dhr. P. Roordink (jeugdzaken) verteld over de activiteiten die tot op heden ontplooid zijn
uit het activiteitenplan 2018. Er wordt aangegeven hoe het verloopt met de
afdelingstraining en dat er voor clubs de mogelijkheid bestaat om plannen voor te leggen
voor het opzetten van een regiotraining.
Er wordt geïnformeerd over de LOOT-school in de stad Groningen. Hierover zijn
gesprekken geweest met landelijke en regionale organisatie en zal een plan voor worden
ingediend.
10. Activiteitenplan 2019
De voorzitter geeft aan dat de basisactiviteiten zoals bijvoorbeeld competitie en algemene
bestuurlijke taken standaard in het activiteitenplan komen.
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De speciale activiteiten waarvoor aanvraag van budget gedaan kan worden kan naar eigen
wens ingevuld worden. De intentie is om de afdelingstraining te laten continueren in 2019.
Daarnaast is er mogelijkheid tot ontplooien van andere activiteiten en de voorzitter vraagt
de vergadering om vooral als club te gaan kijken welke ideeën of aandachtpunten zij
hebben.
Er zijn divers reacties uit de vergadering en er wordt besloten dat er in juni of juli 2018
een brainstormavond voor ideeën komt zodat deze in begin september in de ALV in het
activiteitenplan 2019 gepresenteerd kunnen worden. Het bestuur gaat kijken wat er
geregeld kan worden.
11. NTTB bestuur/bondsraad
De voorzitter geeft een korte uitleg over het voorstel van aanpassing aan de structuur van
de NTTB. Afdeling noord is in samenwerking met afdeling West bezig een voorstel voor
aanpassing te doen aan de bondsraad. Er volgt in het na jaar een concreet voorstel wat
naar de bondsraad gestuurd kan worden.
12. Rondvraag
Vinkhuizen: GJ Huiskes deelt de twee voorstellen uit aan de vergadering:
Voorstel 1: de competitiecommissie zorgt ervoor dat de afdelingscompetitie 1 uur korter
gaat duren.
Er ontstaat een pittige discussie over de opzet van de competitie en er worden vragen
beantwoord van diverse mensen uit de vergadering.
Het bestuur krijgt de opdracht mee om op de vergadering van september en nieuw plan te
schrijven voor de competitieopzet. Er wordt besloten dat het afdelingsbestuur met de
competitiecommissie gaat overleggen om bij de ALV in september met een voorstel te
komen. Verenigingen mogen input leveren hiervoor.
Voorstel 2: per ingang van 1 september 2018 zijn de afdelingstrainingen in Assen vrij
toegankelijk voor alle jeugdleden uit de afdeling.
P. Roordink (jeugdzaken):
geeft aan dat de communicatie in begin niet geheel correct was en er zowel in het
algemeen als bij de dhr. G.J. Huiskes is aangegeven dat er rechtstreeks contact
opgenomen kon worden in inhoudelijke vragen.
M. Gordijn (Vries):
er ontbrak enige transparantie voor trainers om jeugdleden aan te dragen. Ze vraagt zich
af of het mogelijk is om trainers te betrekken bij de afdelingstraining.
C. Hussels (Assen):
vraagt of het mogelijk is om 4 open trainingen per jaar te organiseren.
Het voorstel wordt uiteindelijk ter stemming gebracht:
- 3 stemmen voor het voorstel
- 5 onthouden zich van stemming
- 18 stemmen tegen het voorstel
Middels deze stemming is het voorstel afgewezen.
A. Sieljes (Dedemsvaart) vraagt zich af of er tafeltennisdiploma’s bestaan.
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A. Brink (Vries):
uit zijn zorgen over Rotak en Tornado ‘74
L. Bruijn (Rotak): geeft aan dat Rotak in het najaar geen team in de seniorencompetitie
zal hebben, maar wel zal voortbestaan en een bestuur zal blijven houden.
J. Lode (DOTO) :
Geeft aan dat dhr. Cor in ’t Veld van SVK nog steeds wekelijks 1,5 uur traint op een
leeftijd van 88 jaar en vraagt of hier aandacht aan besteed kan worden vanuit de afdeling.
De voorzitter geeft aan dat dit opgepakt wordt.
S. Greydanus (Argus):
geeft de situatie bij de vereniging weer dat er doordat bij de teamopgave rekening moet
worden gehouden met een verschil van 150 punten in de ELO-rating dat er teams in de
laagste klasse uit elkaar gaan vallen.
Reactie hierop:
C. Hussels (competitiecommissie): deze situatie is bekend en is aangegeven bij het
landelijk overleg.
S. Greydanus (Argus):
geeft aan dat Alie van der Laan zich kandidaat stelt als coördinator Paratafeltennis voor
de afdeling Noord.
Dit nieuws wordt met geklap onthaald.
M. Dul (afdelingsondersteuner):
Geeft aan dat er op donderdag 14 juni er in Vries een Table Stars Trainer workshop is,
geïnteresseerden zijn welkom.
Geeft aan bij de competitiecommisse dat er momenteel onduidelijkheid is bij verenigingen
of het competitiegerechtigd maken voor de Table Stars Topcompetitie. In de najaars
vergadering zal de competitiecommissie met een voorstel komen tot regelwijzigingen.
P. Hanning (HB-lid):
-vraagt zich af of er ook aandacht wordt besteed aan dat Shuo Han Men (Midstars) en
DTK ’78 die beide Nederlands Kampioen zijn geworden.
J.Bouwer (voorzitter): Shuo Han Men (Midstars) wordt gehuldigd tijdens Noordelijke
Afdelingkampioenschappen op zaterdag 26-05-2018 en DTK ’78 wordt gehuld op de
open dag van DTK’78 die binnenkort wordt georganiseerd door de vereniging.
-roep vanuit het hoofdbestuur aan iedereen op om in NAS de parasporters te vermelden
zodat deze net als alle andere sporters zichtbaar zijn.
13. Vaststellen datum volgende ALV.
Als datum wordt donderdag 6 of 13 september 2018 vastgesteld. De definitieve datum
zal nog gecommuniceerd worden.
14. Sluiting.
Voorzitter Jelle Bouwer sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
-------
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