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Afdelingsjaarverslag NTTB West 2018
1. Inleiding
Dit is het vijfde 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 2018 geschiedt separaat en maakt dus geen deel
uit van het Jaarverslag. Op deze plek kan daarover wel opgemerkt worden dat we op zich blij zijn dat
we een positief financieel resultaat hebben bereikt maar dat het bestuur liever had gezien dat het
mogelijk was gebleken het budget volledig te realiseren.

2. Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het bestuur is in 2018 onveranderd gebleven en bestaat naast Frans Muijzers als voorzitter, uit
Antoni Mets als penningmeester en Martijn Haalman als secretaris. Ook voor wat betreft de
afdelingsondersteuning is het bestuur blij dat Sven Groot het hele jaar die functie heeft vervuld en
dit voorlopig ook blijft doen. Ten behoeve van de communicatie hebben we versterking gevonden in
de persoon van Esther Janssen. Zij zorgt onder meer voor de maandelijkse nieuwsbrief die u in de
e-mail kunt ontvangen en voor de diverse accounts (zoals Facebook en Instagram) van de afdeling.
Door de vele initiatieven en activiteiten is duidelijk dat de commissies versterking kunnen gebruiken.
Vooral de commissie CVO, die helaas één van haar drie leden heeft zien vertrekken afgelopen jaar,
zoekt nieuwe leden. Tijdens de najaars-ALV is uitgebreid stilgestaan bij de personele en bestuurlijke
veranderingen binnen de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken. De afvaardiging naar de
Bondsraad wijzigde: Maria ter Hoek (was al plaatsvervanger) nam de plek van Jacob de Boer over.
Ook in 2018 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. De
ontwikkeling hiervan landelijk blijft een uitdaging waarmee een goede afstemming met zowel het HB
als andere afdelingen een punt van aandacht is.
Het aantal leden (netto verenigingsleden en persoonlijke leden) bedroeg op 1 januari 2018 in totaal
4600, een jaar later 4540. Het ledenverloop komt daarmee op 1,31%. In 2018 heeft één
verenigingen zich opgeheven en de leden van deze vereniging in eerdere jaren staan niet meer in
NAS.
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3. Commissie Vereniging Ondersteuning (CVO)
In de winterperiode hebben weer veel verenigingen via het Scholierentoernooi aan werving gedaan.
Dit blijft voor veel verenigingen een belangrijk evenement. Zij krijgen hiervoor subsidie via de
commissie.
Tijdens de NK in Zwolle zijn er een aantal scholierenteams afgereisd naar Zwolle voor de landelijke
Battle. De teams hebben een erg leuke dag gehad.
Ter promotie van de ‘dag van het Tafeltennis’ werd opnieuw een actie georganiseerd en deze keer is
de hoofdprijs (een miditafel) gewonnen door TTV Hoornaar. Zij hadden een zeer succesvol toernooi
voor de buurtverenigingen georganiseerd om zoveel mogelijk plaatsgenoten met tafeltennis kennis
te laten maken.
Gedurende het jaar zijn een aantal speciale activiteiten voor meisjes georganiseerd waaronder
bijvoorbeeld een toernooi bij Play Fair in Leimuiden. Bij TTV Avanti is een promotie dag
georganiseerd waar ook aandacht is gegeven aan de ouders. Voor hen was er de workshop ‘Lang
leve de sportouder’.
Om de (praktische) kennis bij de verenigingen verder te ontwikkelen is een veelheid aan workshops
en thema-avonden georganiseerd die goed werden bezocht. Voorbeelden hiervan zijn de themaavond Jeugd, de thema-avond Fifty-Fit, speciaal voor trainers de workshops ‘service en ontvangst’ en
‘fysiek’ en voor sportbestuurders ‘Welkom op de Club’ over het vrijwilligersbeleid.
De lopende opleiding TT3 is afgerond en aan het einde van het jaar is een door de afdeling
georganiseerde verkorte TT2 opleiding gestart.
De CVO was in 2018 als volgt samengesteld:
Laura van der Meer (voorzitter), Maria ter Hoek en Saskia Meijer (1e helft 2018) .

4. Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)
Ook in 2018 bleef het aantal competitieteams teruglopen, waarbij het aantal teams in de duo
competitie ongeveer stabiel is gebleven met iets meer dan 400 en er vooral minder reguliere teams
waren (ongeveer 300 wat een teruggang van 9% is). Ook bij de jeugd is de teruggang nog niet gestopt
en waren er nog 114 teams wat een teruggang van 10% is. Dit zit hem vooral in de beginnende
teams. Mede hierom wordt in de afdeling meer aandacht gegeven aan activiteiten om jeugd te
werven.
Ook in 2018 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 tot einde najaarscompetitie 2018 als volgt samengesteld:
Vally Karagantcheff (voorzitter), Jan Willem van den Bosch, Hans van Rutten, Job de Kruijff, Erik van
der Zwet, Henny Schoonbrood en Harry Sintemaartensdijk.
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5. Commissie Organisatie Toernooien (COT)
De kampioenschappen van Afdeling West zagen een fikse terugloop in de deelnemersaantallen. Bij
de jeugd waren er met 214 spelers liefst 30 spelers minder dan vorig jaar. Om de teruggang tegen te
gaan is er een nieuwe categorie, jonge senioren, toegevoegd. Bij de senioren liep het terug aantal
deelnemers van 302 naar 274. Kampioenen bij de jeugd waren Elly Luo en Job Verhoeven en bij de
senioren Martijn van der Heide en Esmee van Marwijk.
De NJM -finale van 2018 had 2 winnaars uit West: Thomas Baart en Remi Chambet-Weil. Bij de
nieuwe NJM was er ook in 2018 een terugloop van 10 deelnemers naar 128 inschrijvers. Op verzoek
van de Bond heeft de afdeling de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Senioren voor
B-, C- en D-licenties op zich genomen. Op 1 september speelden 260 dames en heren in Schiedam. Er
waren helaas geen winnaars uit de afdeling West.
De toernooideelname werd weer gestimuleerd met een individuele prijs bij de senioren en een
verenigingsprijs bij de jeugd. Ook in het voorjaar was er weer een zogenaamd fun-event voor de
jeugd, ditmaal in Brielle, waar bij vereniging De Sprint zo'n 24 beginnende tafeltennissers weren
verwelkomd.
De samenstelling van de COT was in 2018 als volgt:
Wilko Huiden (voorzitter), Jan van der Mespel, Narada Sluisdam, Martijn van Laar, Hans van Haren
en Arjan huiden (2e helft 2018).

6. Netwerk Talent Regiotraining
Twee organisaties (TT4You en Jong&Talentvol) zijn gedurende het gehele jaar gesubsidieerd. Ter
ondersteuning van de ontwikkeling van de jonge talenten is tevens geld beschikbaar gesteld voor
een professioneel traject met fysieke training.
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