Afdelingsjaarverslag NTTB West 2016
1. Inleiding
Dit is het derde Jaarverslag waarin de resultaten worden omschreven en geordend volgens de
gekozen commissie-indeling. Omdat de inhoudelijke aansturing ook via die structuur gebeurt is een
andere indeling, zoals bijvoorbeeld conform het algemeen NTTB-model voor de integrale planning
en verantwoording, voor Afdeling West niet handig. Het (veel beknoptere) Bondsjaarverslag van de
Afdeling West is wel volgens dat model opgetekend.
De verantwoording over de financiële uitvoering in 2016 geschiedt separaat en maakt dus geen deel
uit van het Jaarverslag. Op deze plek kan daarover wel opgemerkt worden dat we blij zijn dat we een
positief financieel resultaat hebben bereikt.
2. Algemeen Bestuurlijke Zaken
Tijdens de ALV in april heeft Ben Cafferata afscheid genomen als penningmeester van de afdeling. In
september waren er kandidaten voor de functie van penningmeester en secretaris; beide zijn
meteen begonnen en in de ALV van 17 november formeel benoemd. Het bestuur is nu volledig en
bestaat naast Frans Muijzers als voorzitter, uit Antoni Mets als penningmeester en Martijn Haalman
als secretaris. Op 1 februari is Sven Groot gestart als afdelingsondersteuner voor één dag per week.
De focus van zijn inzet ligt bij de verenigingen en daarom vooral bij de commissie
verenigingsondersteuning.
Ook in 2016 heeft West gewerkt in de structuur van een kern AB met commissies die met een grote
mate van zelfstandigheid het operationele werk invullen en het AB ondersteunen bij het beleid.
Landelijk gezien is er nog steeds een uitdaging omdat de invulling van het proces Bestuurlijke
Vernieuwing nog niet in alle afdelingen heeft plaatsgevonden. Dit zorgt er nog steeds voor dat de
afstemming landelijk een punt van aandacht is.
Het aantal leden (verenigingsleden en persoonlijke leden) bedroeg op 1 januari 2016 in totaal 5011,
een jaar later 4777. Het ledenverloop komt daarmee op 4,67%. Dat is bijna een verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar.
3. Commissie Ondersteuning Verenigingsbesturen (COV)
Begin 2016 is de commissienaam omgezet van COV (Commissie Ondersteuning Verenigingsbesturen)
naar CVO (Commissie Vereniging Ondersteuning). Deze naamsverandering dekt beter de
werkzaamheden van de commissie. Ze hebben hulp gekregen van de afdelingsondersteuner Sven
Groot die een deel van zijn tijd met en voor de commissie heeft gewerkt.
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In 2016 heeft alleen Taveri het Table Stars Pakket aangeschaft. Zij hebben daar € 250,- vergoeding
voor gehad. Omdat er alweer een aantal jaren met dit product wordt gewerkt zal worden gekeken
naar vernieuwing van het pakket.
Op zondag 20 maart is er weer een bus ter beschikking gesteld om de scholieren en begeleiders naar
de NK in Zwolle te brengen. Zij hebben daar deelgenomen aan de landelijke Battle voor scholieren.
De scholieren hebben weer een geweldige dag gehad en genoten van enerzijds zelf spelen en
anderzijds de wedstrijden bekijken van de NK.
Het Aerobic table tennis is dit jaar meer onder de aandacht gebracht. Begin van het jaar is er
bijvoorbeeld een mooie dag geweest op het gemeentehuis in Den Haag. Een aantal trainers heeft de
opleiding gedaan en zijn er actief mee bezig geweest op verschillende evenementen. Ook tijdens de
Olympic Experience in Scheveningen was het een dynamisch onderdeel. Renske van Bruchem heeft
Aerobic Table tennis als warming-up gedaan bij de afdelingsfinale NJM meisjes. In samenwerking
met de COT is dit een promotie dag geweest om meer meisjes wedstrijden te laten spelen. Met deze
warming-up en een kraampje van een beautysalon is geprobeerd om het aantrekkelijk te maken
voor meisjes, en speciaal beginners, om aan de NJM mee te doen.
In de ALV van april is het actieplan ‘Slim Besturen’ aangekondigd. CVO heeft opgepakt deze
‘huiskamergesprekken’ te organiseren en verenigingen die bij elkaar in de buurt zitten uit te nodigen
om met elkaar over verschillende onderwerpen te communiceren. Belangrijk bij deze gesprekken is
om uit te vinden waar verenigingen elkaar bij kunnen helpen en/of ondersteunen. In de tweede helft
van het jaar heeft een eerste gesprek plaatsgevonden.
Als vervanging van de door de NTTB afgeschafte “dag van het Talent” is op zondag 14 november een
Tafeltennispromotiedag georganiseerd bij Taverzo in Zoetermeer. Met ondersteuning van MJTafeltennis werd er een leuke dag verzorgd. Taverzo verzorgde op een geweldige manier de catering
voor de deelnemers. Na afloop werden alle deelnemers met een mooie medaille verblijd. Hoewel de
opkomst nog niet hoog was, was het zeker een succes te noemen.
Zoals elke winter waren er weer een 20-tal verenigingen die het scholierentoernooi organiseren bij
hun eigen vereniging. Het blijkt echter dat de Kerstvakantie voor de scholen en scholieren
tegenwoordig een hele drukke periode is. Verenigingen anticiperen hierop door dit toernooi te
verschuiven naar een andere periode van het jaar. Verenigingen die zich hiervoor bij de afdeling
hebben gemeld hebben een bijdrage in de kosten ontvangen.
De wervingsposter speciaal voor meisjes en vrouwen is in de eindfase gekomen. Twee Nederlandse
ontwerpen en een Engels ontwerp zullen volgend jaar onder de aandacht van de verenigingen
gebracht worden om te gebruiken als promotie/wervingsmateriaal in hun eigen omgeving. De
posters zullen natuurlijk ook op de site geplaatst worden.
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De CVO was in 2016 als volgt samengesteld:
Laura van der Meer (voorzitter), Saskia Meijer en Maria ter Hoek.
4. Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)
In 2016 zette de terugloop in deelname aan de reguliere competitievorm zich iets minder sterk door
dan de jaren ervoor. De trend blijft echter negatief en als deze niet tot staan wordt gebracht de
komende jaren zal de competitie op de huidige wijze op een gegeven moment niet meer op een
verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden. In bepaalde regioklassen (met name in enkele
delen van de regio Zuid) is de spoeling al zo dun geworden dat variatie in de poulesamenstelling
bijna niet meer mogelijk is. De duocompetitie groeide ook in 2016 weer met ca. 15 teams, de groei is
de laatste jaren wel iets afgenomen maar er blijft een stijgende trend zichtbaar. De reguliere
competitie verliest nog steeds terrein en was eind 2016 voor het eerst kleiner in omvang dan de
duocompetitie. Het break-even point tussen reguliere en duocompetitie is nu na ruim 15 jaar
bereikt. De verwachting is dat de balans de komende jaren zal doorslaan naar de duocompetitie en
dat de reguliere competitie steeds verder wordt uitgehold. De vraag is echter in welk tempo dit zal
plaatsvinden, er lijkt namelijk een tweedeling te ontstaan met aan de ene kant leden die kiezen voor
de duocompetitie en aan de andere kant spelers die (nog) trouw blijven aan de reguliere competitie.
De voorlopige conclusie die hieraan verbonden kan worden is dat de duocompetitie voor een grote
groep spelers geen volwaardig alternatief is. Het nadenken over de wenselijkheid en haalbaarheid
van één uniforme regeling van de competitie opzet zal ook in 2017 onverminderd actueel zijn.
In onderstaand staatje zijn de cijfers van de afgelopen 3 jaar (uitgesplitst naar voor- en najaar)
weergegeven waarin de hierboven beschreven trends in de reguliere- en duocompetitie duidelijk zijn
terug te zien:
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-18

-119

-137

81

-50
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15,79%
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27,09%

25,00%
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Om een beeld te krijgen van het (absolute) verloop in aantal competitiespelers in 2016 zijn in
onderstaand staatje de totale aantallen competitiegerechtigde spelers bij de senioren en jeugd,
uitgesplitst naar voorjaar -en najaar, weergegeven:
Ontwikkeling competitiegerechtigde spelers
Jeugd VJ

Jeugd NJ

Senioren VJ

Senioren NJ

31-12-2015

784

757

2750

2617

31-12-2016

707

695

2624

2529

Hieruit blijkt dat de competitiedeelname sterk is gedaald in 2016. Dit geeft aan dat de terugloop van
de reguliere competitie hardnekkig is en dat de redenen hiervoor (waarschijnlijk) zeer divers zijn. De
duocompetitie groeit weliswaar maar deze groei valt in het niet bij het totale verlies aan
competitiespelers. Het competitiespelen is in z’n totaliteit dus veel minder in trek, ongeacht om
welke competitievorm het gaat. Dit maakt de problematiek alleen nog maar groter.
De cijfers van de absolute competitiedeelname (in spelers) zijn (mogelijk) wel enigszins vertekend
omdat het aantal daadwerkelijk in competitieverband uitgekomen spelers (de spelers van alle
ingeschreven teams) niet uit de NAS-administratie gehaald kon worden.
In 2016 zijn er geen tuchtzaken op het gebied van competitiezaken aangespannen namens of tegen
afdeling West. Deze positieve trend is al enige jaren zichtbaar.
De CCW was in 2016 als volgt samengesteld:
Vally Karagantcheff (voorzitter), Jan Willem van den Bosch, Hans van Rutten, Job de Kruijff, Erik van
der Zwet, Kevin Olijerhoek en Harry Sintemaartensdijk.
5. Commissie Organisatie Toernooien (COT)
Afdelingskampioenschappen 2016 (ofwel de ZHK)
De Afdelingskampioenschappen in Schiedam telde 270 jeugdspelers op zaterdag en een
recordaantal van 345 deelnemers aan het seniorenkampioenschap op zondag. Esmee van Marwijk
(Scylla) en Ibrahim Yildizlar (21-UP) werden afdelingskampioenen bij de hoogste jeugdklassen. Het
toptoernooi bij de heren werd een prooi voor Stephan Tromer (FvT) en bij de dames pakte Sanne de
Hoop (FvT) de 1e prijs.
A-jeugdranglijsttoernooi
Voor de 2e maal organiseerde de COT het A-jeugdranglijsttoernooi in Den Haag. De circa 120
sterkste jeugdspelers in 8 speelklassen spelen op één zondag om een landelijke eindrangschikking te
bepalen. Vooral bij de jongens haalde West hierin veel 1e prijzen binnen. Bij de jongens junioren was
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dat Ibrahim Yildizlar (21-UP), bij de jongens kadetten won Elwin Huiden (Salamanders) en bij de
jongens welpen was Remi Chambet-Weil (HTTV-070) succesvol.
Nationale Jeugdmeerkampen
Jaarlijks spelen vele jeugdspelers mee in de Nationale jeugdmeerkampen. Vanuit West telden we in
2016 een totaal van 148 aanmeldingen. De 27 spelers met een A-licentie gingen rechtstreeks naar de
landelijke ronde in december, de overigen jongens speelden of een voorronde bij Vriendenschaar of
(de B-spelers en de meisjes) gingen direct naar de afdelingsfinale bij Docos of Alexandria '66.
In juni 2016 werden de finales van de vorige editie van de NJM gespeeld in Panningen (Limburg).
Vanuit West zegevierden hier Ibrahim Yildizlar (21-UP) bij de junioren, Elwin Huiden (Salamanders)
bij de kadetten en Gabrielius Camara (21-UP) bij de welpen. Bij de meisjes pupillen bleek uiteindelijk
Charlotte van Raadshoven (Alexandria '66) de nipte winnares waar liefst 5 meisjes evenveel
wedstrijden (7 van de 11) hadden gewonnen.
Toernooikalender
De toernooikalender wordt jaarlijks vastgesteld in juni, en voortdurend bijgewerkt met
uitnodigingen. Ook de landelijke toernooien worden vermeld in de afdelingskalender om deelname
te stimuleren. In 2016 heeft de COT de toernooien wat beter gespreid over het jaar zodat de diverse
doelgroepen vaker een keuze hebben om een toernooi te spelen.
Super Prestige Prijs
De Superprestigeprijs 2016 besloeg een periode van anderhalf jaar en werd uitgereikt tijdens de
afdelingskampioenschappen in januari 2017. De prijswinnaars waren: 1e Jasper Zoet (De Treffers
(R)), 2e Dick Vos (Scyedam) en 3e Jan van Tilburg (Scyedam).
Jaws-prijs
Ook de Jaws-prijzen werden tijdens de ZHK uitgereikt. De winnaar was TOGB uit Berkel en Rodenrijs.
Zorgpunt
Bij de jeugdtoernooien zien we een terugloop van de deelname van jonge spelers en van meisjes
met als grootste zorgpunt de meisjes welpen. Er doen nauwelijks meisjes welpen mee aan de
toernooien waardoor deze zich ook nauwelijks ontwikkelen op landelijk niveau. Juist het deelnemen
aan afdelingstoernooien stimuleert hen om een extra stap te zetten naar een hoger niveau.
De samenstelling van de COT was in 2016 als volgt:
Wilko Huiden (voorzitter), Jan van der Mespel, Martijn Steenhorst, Ewoud van Velzen en Narada
Sluisdam, Martijn van Laar.
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6. Commissie Talent Ontwikkeling (CTO)
Het is de afgelopen drie jaar niet gelukt om een zelfstandige Commissie Talentontwikkeling te
formeren binnen de afdeling. Daarom is in de voorjaars ALV het besluit genomen om een Netwerk
Talenten Regiotraining (NTR) in te stellen. Het NTR wordt gevormd door alle initiatieven voor
bovenlokale/afdelings talenttrainingen die een financiële bijdrage van Afdeling West ontvangen.
Ondersteuning door de Afdeling maakt een aanbieder automatisch deelnemer-lid van dit netwerk.
Alle aanbieders van talenttrainingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de
afdeling. De voorwaarden hiervoor zijn in de tweede helft van het jaar opgesteld en in de najaars Alv
gepresenteerd. Het NTR start in 2017.
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