Bijlage 1 ALV NTTB West 23 mei 2019
Verslag Afdelingsleden Vergadering NTTB West 15 november 2018
Aanwezig:

Afwezig met
kennisgeving
Afwezig zonder
kennisgeving

1.

De verenigingen, Alexandria ’66, ATTC, De Repelaer, De Treffers (Roelofarendsveen), Docos,
Dordrecht, Gorkum, HTTV-070, Kwiek, MTTV, NN Rotterdam, NTTC, Pecos, Play Fair, Rijnsoever,
Sassem, Scylla, Spinmill, Talani, Tavenu, Taverzo, Salamanders, Scyedam, TOGB, Trefpunt, TOV,
Vriendenschaar, VVV, Xerxes, Reeuwijk, Piet van Egmond (BR), Frank Lequin (BR), Maria ter
Hoek (BR), Wim Fasotte (erelid), Jan Simons (vz HB), André Eerland (HB), Sven Groot
(afdelingsondersteuner), Frans Muijzers (vz AB), Martijn Haalman (sec AB), Antoni Mets (penn
AB) en de verenigingen die zich niet geregistreerd hebben bij de vergadering..
TTV Panta Rhei, TTV 21 up, DFC, Het Centrum, Kioti, Pitt ’75, Reflex Voorschoten, TTV Combat,
De Sprint, Flamingo’s, TTV VCS, TTV Nieuwkoop, TBSM, Atlantic, Hans Kreischer (Lid van
verdienste)
De niet genoemde verenigingen

Opening

De vz opent de vergadering om 20:00 uur.
2.

Commissie Competitie en Wedstrijdzaken

De vz zet uiteen wat de toekomstvisie van het AB op de commissie CCW is. Op 31 oktober is deze toekomstvisie met Vally
Karagantcheff, de vz van de commissie besproken (de hele commissie was hier overigens voor uitgenodigd) en hij is daarna
per direct opgestapt. De leden van de commissie hebben een week later aan de verenigingen laten weten ook op te
stappen (een aantal direct, een aantal na de competitie, welke is niet bekend bij het AB omdat de commissie niet met het
AB wil communiceren). Het AB erkent dat een deel van de problemen is ontstaan omdat in het huidige besturingsmodel
van de afdelingen de commissies heel zelfstandig opereren. Het AB geeft aan dat er in de toekomst van dichterbij bestuurd
zal worden (waaronder vaker overleg).
Het AB en Jan Simons (vz HB), garanderen dat de voorjaarscompetitie van de afdeling geen gevaar loopt. Zo nodig zal het
Bondsbureau de afdeling ondersteuning verlenen. De werving van de nieuwe commissieleden start de dag na de ALV en zo
nodig zal de landelijke organisatie ondersteunen.
De vz zegt toe de afzonderlijke leden van de leden van de commissie te benaderen met de vraag welke activiteiten ze nog
ondernemen en/of ze door willen gaan.
3.

Mededelingen
•
•
•

4.

De vereniging NKF heeft zichzelf opgeheven;
Saskia Meijer heeft afscheid genomen als lid van de commissie CVO; zij gaat zich helemaal op de verdere groei
van paratafeltennis richten. De vz bedankt haar voor al haar inzet en overhandigt een bos bloemen.
Vally Karagantcheff heeft na 13 jaar afscheid genomen als voorzitter van de commissie CCW. Vanwege zijn vele
verdiensten heeft het AB hem benoemd tot lid van verdienste. NB. Vally Karagantcheff heeft aangegeven geen
prijs te stellen op de eer.

Verslag en actiepunten ALV van 31 mei 2018

Het verslag en de besluitenlijst worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Actiepunten 1 en 2 worden voor kennisgeving
aangenomen.
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5.

Verkiezing plaatsvervangend Bondsraadslid

Peter Bakker geeft een korte introductie van zichzelf en wordt aansluitend met applaus benoemd tot Bondsraadslid.
6.

Voortgang uitvoering activiteitenplan 2018

De speciale activiteiten 2018 worden besproken. Veel activiteiten zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. De activiteiten uit
het jeugdplan zijn niet aan 2018 gebonden en lopen nog. Het AB bedankt de commissies COT en CVO voor hun inzet.
7.

Activiteitenplan 2019 en begroting afdeling West 2019

VZ bespreekt het door de afdeling voor 2019 ingediende budget en de speciale activiteiten. Voor wat betreft de speciale
activiteiten geldt:
•
Er zijn 8 activiteiten ingediend;
•
Ondanks de toezegging was er geen terugkoppeling/vragen door de AcUB;
•
In het advies aan het HB geeft de AcUB wel aan dat er zaken voor de AcUB onduidelijk zijn;
•
Het advies van de AcUB aan het Hoofdbestuur is om voor 4 activiteiten budget beschikbaar te stellen.
Ten aanzien van de budgetaanvraag geldt:
•
Het HB stelt in eerste instantie een ongeveer 20% lager budget beschikbaar;
•
De afdeling West heeft een ongeveer 10% lager budget ingediend;
•
Ondanks toezeggingen door het HB vindt er geen overleg plaats;
•
Het AB heeft een verzoek aan de BR (17 november) gericht om het aangevraagde budget toe te kennen.
De vergadering geeft het AB opdracht om zoveel mogelijk van de ingediende speciale activiteiten van 2019 uit te voeren.
8.

Bondsraad: vergadering 17 november 2018

Frank Lequin vertelt over de belangrijkste onderwerpen op de agenda van de komende BR. Naar aanleiding hiervan wordt
de vraag gesteld of de BR-leden input van de verenigingen vragen. Frank zegt graag input te ontvangen. De vz geeft aan dat
het AB de BR-leden hierin gaat faciliteren. Hier zal een vorm voor moeten worden gevonden.
9.

Landelijke activiteiten: mededelingen/presentatie Hoofdbestuurslid André Eerland

Na een korte introductie door André Eerland geeft hij het woord aan Marthijn v.d Wal die een presentatie zou geven over
de producten en diensten van de Bond. Omdat agendapunt 2 erg lang heeft geduurd wordt afgesproken deze presentatie
te gebruiken om een aparte thema rond de producten en diensten van de Bond te organiseren in januari 2019.
10. Rondvraag
V: Wat is er gebeurd met de resultaten van de (jeugd)enquête?
A: Er een middag georganiseerd waar in gesprek met de jeugd zou worden gegaan. Alle 18 tot 23 jarigen en verenigingen
zijn benaderd en het programma bood een clinic door topspelers en een hapje. Hij is door gebrek aan belangstelling niet
doorgegaan. Het AB gaat in 2019 verenigingen die hulp kunnen gebruiken voor hun jeugd actief benaderen. Sven Groot
(AO) vraagt de verenigingen bij de afdeling aan te kloppen als er ideeën zijn voor speciale activiteiten voor de jeugd.
V: Heeft het AB overwogen om de operatie en het beleid ten aanzien van de competitie apart in te richten?
A: ja, het AB heeft echter het idee dat je het beste beleid/verandering kunt realiseren als je ook verstand hebt van de
competitie. Het idee zal echter weer worden meegenomen.
Frank Lequin bedankt het AB voor hun inzet en de werkzaamheden die zij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.
11. Sluiting
De vz sluit de vergadering om 10:15. De volgende ALV is op 23 mei 2019.
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