
1 
 

 

  

 

 

 

 

Voorafgaand aan de BRV, tussen 9.30 en 10.30 uur, is er voor nieuwe (plaatsvervangende, hierna: 

plv.) Bondsraadsleden én zittende Bondsraadsledende gelegenheid om een seminar over taken-

bevoegdheden-verantwoordelijkheden (plv.)BR-leden, structuur van de bond, en aanverwante 

informatie te volgen. 

Graag vernemen wij uiterlijk op zaterdag 8 juni of u als (plv) Bondsraadslid bij deze bijeenkomst 

aanwezig zult zijn. 

 

 

AGENDA voor de Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

op zaterdag 15 juni 2019 om 11:00 uur 

Locatie: Bondsbureau Tafeltennisbond, Kelvinbaan 48, 3439 MT  Nieuwegein, 

 tel.: 06 5148 3663 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1 

3.  Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 17 november 2018 

  a. Vaststellen besluitenlijst bijlage 2 

  b. Voortgang actielijst (ter kennisneming) bijlage 3 

4.  Jaarverslagen 2018 (vaststellen) 

  a. Algemeen jaarverslag 2018 van het Hoofdbestuur bijlage 4 * 

  b. van de Tuchtcommissie bijlage 5 

  c. van de Commissie van Beroep bijlage 6 

  d. van het College van Arbiters bijlage 7 

  e. van de Reglementscommissie bijlage 8 

  f. van de Fondsbeheerscommissie bijlage 9 

5. Financiën 

  a. Rapportage van de Financiële Commissie (ter kennisneming) bijlage 10 

  b. Gecumuleerde Jaarrekening 2018 (vaststellen) bijlage 11 * 

  c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van de 

  penningmeester voor het financieel beheer (vaststellen) 

  d. Benoemen accountant (vaststellen) bijlage 12 

  e. Financiële stand van zaken eerste tertiaal 2019 (ter kennisneming) bijlage 13 

6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en  

Bondsraadscommissies (benoemen) 

  a. Benoeming Hoofdbestuursleden bijlage 14 

  b. Benoeming Bondsraadsleden op functiezetels *** 

  c. Benoeming leden Bondsraadscommissies bijlage 16 

7. Reglementswijzigingen (vaststellen) 

  a. Competitiereglement bijlage 17 

  b. Tuchtreglement bijlage 18 

  c. Reglement Seksuele Intimidatie bijlage 19 

8. Visie op de Toekomst van de landelijke competitie (opiniërend) bijlage 20 ** 
9. De toekomst van de Bondsraad (ter informatie) bijlage 21 
10.  W.v.t.t.k. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

*  Separate bijlage 

*** Op dit moment zijn er geen kandidaten  
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 

Naar aanleiding van de gestelde vraag inzake het tegelijk competitie spelen in twee landen (actie uit 

de BRV van 17 november 2018, agendapunt 8, Rondvraag): Inmiddels is contact gelegd met de 

Duitse en de Belgische bond. 

De Duitse bond staat dit niet toe en wil ook niet overwegen om dit toe te staan. 

De Belgische bond staat het op dit moment niet toe, maar wil het voorstel om dit in de lagere klassen 

toe te staan opnieuw aan de Belgische bondsraad presenteren. België informeert ons hierover als er 

een besluit is genomen. 

 

 

 

  

VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) 
BONDSRAADSLEDEN VAN AFDELING WEST 
Bij agendapunt 3: 
Graag willen we dat de Bondsraadleden in hun aanstaande vergadering heroverwegen op welke 
manier er verslag wordt gedaan. Het afluisteren van de geluidsopname (zeer groot bestand dat moet 
worden aangevraagd, geupload en ge-upzippt) is een onhandige en tijdrovende voorbereiding op de 
vergadering. Zeker voor de degenen die niet aanwezig waren zou een (kort) verslag zeer  gewenst 
zijn. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De huidige verslaglegging is ontstaan, omdat er veel kritiek op de lange notulen was en een 
objectievere en duidelijkere manier gewenst was (d.m.v. geluidsopnamen). Bovendien zouden een 
actielijst en een besluitenlijst voldoende zijn.  
De verslaglegging kan de Bondsraad zelf bepalen. Als hierin wijzigingen gewenst worden kan de 
Bondsraad hiertoe besluiten.  
 
Verder maken wij u er op attent (zie de mail van Frank Lequin van 22 januari jl.) dat wij niet akkoord 
zijn met de besluitenlijst. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Hier hebben wij kennis van genomen. Ook na het bestuderen van de opnames en alle aantekeningen 
zijn wij van mening dat de besluitenlijst een correcte weergave van de genomen besluiten is. 
 
Bij agendapunt 5: 
1) De Bondsraadleden van West hebben met verbazing kennis genomen van “een aanzienlijke 
financiële tegenvaller bij Topsport (resultaat circa €100.000 negatiever dan begroot) die sinds januari 
2019 in fasen aan de oppervlakte is gekomen”, zoals de Financiële Commissie (FC) beschrijft in hun 
verslag van een gesprek dat op 6 mei 2019 heeft plaatsgevonden over de jaarrekening 2018. 
De grootste verbazing bij ons ligt nog niet eens bij de hoogte van het bedrag maar des te meer bij de 
gang van zaken rondom deze enorme overschrijding. Hoe is het mogelijk dat dit pas in 2019 – en dan 
ook nog in fasen – aan het licht is gekomen? Er blijkt dus sprake te zijn van een falend 
controlesysteem en Administratieve Organisatie (AO). De alarmbellen hadden al af moeten gaan bij 
de eerste constatering van de overschrijding. Dat is niet gebeurd en dat is een zeer kwalijke zaak. 
Aangenomen mag toch worden dat een financial controller, dan wel de eindverantwoordelijke voor de 
fiattering hierop direct hadden moeten reageren, en het HB en FC hierover onmiddellijk hadden 
moeten informeren? Echter uit het verslag van de FC blijkt dat dit pas op 6 mei jl (!) is gebeurd.  
Wij zijn dan ook van mening dat uit de hele procesgang rondom deze grote overschrijding blijkt dat er 
sprake is van inadequate bedrijfsvoering op het gebied van financiële zaken, waarbij het schort aan 
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AO en verantwoordelijkheidsbesef voor wat betreft controle en fiattering. Wij hebben dan ook de 
volgende vragen: 
 

- Kan het HB aangeven welke maatregelen zijn genomen teneinde dit soort onaangename 
‘verrassingen’ te voorkomen?  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het Hoofdbestuur heeft de volgende maatregelen genomen: 

- De budgetbewaking binnen topsport is geherstructureerd en ligt nu niet meer primair bij de 
Technisch Directeur, maar bij de Directeur Tafeltennis. 

- De Coördinator Technische Zaken heeft taken van de Technisch Directeur overgenomen wat 
betreft de budgetbewaking voor jeugd, onder 13 en het RTC-programma. 

- Per maand wordt een rapportage opgesteld die aan het Hoofdbestuur en de Financiële 
Commissie wordt gestuurd. 

- Per activiteit vindt binnen topsport een terugkoppeling en aanpassing plaats. Deze wordt 
verwerkt in een nieuwe versie van de interne topsport(werk)begroting. Dat gebeurt zeer 
frequent om op alle veranderingen (mee- of tegenvallers) snel te kunnen reageren. Inmiddels 
werken wij bijvoorbeeld met versie 14. 

- Het Hoofdbestuur heeft topsport een extra bezuiniging van € 19.300 opgelegd voor 2019. 
- Aanvullend hierop is een reservebudget bij de door NOC*NSF gesubsidieerde programma’s 

ingesteld met het doel om kleinere tegenvallers binnen de beschikbare budgetten voor de 
dames en Para op te kunnen vangen.  

 
- Kan het HB aangeven in hoeverre deze gang van zaken invloed heeft op het functioneren van 

betrokkenen voor wat betreft controle en fiattering? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Als basis is ervoor gekozen alle nieuwe personen die binnen topsport actief zijn beter te ondersteunen 
en te begeleiden. Dit heeft betrekking op het HB-lid topsport Stefan Heijnis, Technisch Directeur Paul 
Haldan en bondscoach Jiao Li. Door het Hoofdbestuur is er niet voor gekozen om personele 
veranderingen toe te passen.  
Door de bovengenoemde maatregelen, die overigens ook met onze accountant overlegd zijn en door 
hem als juiste stappen beschouwd worden, zijn wij ervan overtuigd dat een herhaling kan worden 
voorkomen en dat het Hoofdbestuur nu meer controle heeft. 
 
2) Onder punt 16. Exploitatiekosten (pag. 14 jaarrekening 2018) staat onder Algemene kosten een 
post Reis- en verblijfkosten vrijwilligers van € 67.121. Kunt u aangeven wat voor soort kosten 
hieronder vallen? Wij stellen deze vraag omdat ons een bedrag voor vrijwilligers van deze hoogte 
nogal vreemd overkomt. Wellicht is een nadere toelichting daarom verhelderend. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Deze post bestaat uit kosten welke deels door de landelijke organisatie en deels door de afdelingen 
worden gemaakt. Wanneer we deze in een overzicht zetten ziet dat er als volgt uit: 
 

 
 

Landelijke Organisatie

ABZ 11.534,82€  Bestuur, internationale vertegenwoordiging, commissies, bondsraad etc.

COM 2.087,05€    Vrijwilligers m.b.t. communicatie, beeldmateriaal + stagiair PingPongbaas

SPO 5.824,24€    Table Stars, NTTB Zomerkamp, Accomodatiezaken, Parasport, Fifty+ViTT

WZ 8.888,09€    Bondsvertegenwoordigers, werkgroepen, NK's, Interlands, meerkampen etc. 

SRC 26.350,21€  Reiskosten Scheidsrechters (competitie, NK's, toernooien, commissie)

TS 7.244,28€    Fysio, sparringpartners

61.928,69€  
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Bij agendapunt 6: 
Wij constateren dat er in het Agendapunt 6.a (benoeming Hoofdbestuursleden)  twee personen 
(kunnen) toetreden tot het HB. De vraag van Afdeling West is: met hoeveel personen denkt het HB 
zijn werkzaamheden uit te moeten (kunnen) voeren als alle gewenste taken kunnen worden ingevuld? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het Hoofdbestuur heeft na het vertrek van Kees Kamp als penningmeester al langere tijd met Koen 
Jacobs als interim penningmeester gewerkt. Het is nu de bedoeling voor sportparticipatie en 
penningmeester weer verschillende personen voor deze twee functies aan te trekken. 
De nieuwe zetel in het Hoofdbestuur ‘Jeugdsport’ is op aanraden van de Bondsraad ingevuld. Wij zijn 
ook blij dat het eindelijk gelukt is een vrouwelijk lid te kunnen presenteren. 
Gezien de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen is een verdere uitbreiding of inkrimping van 
het Hoofdbestuur niet beoogd en zeker geen doel op zich. Het Hoofdbestuur is wel van mening dat 
het hierin graag flexibel wil blijven. Als bijzondere activiteiten of prioriteiten ontstaan is het prettig de 
Bondsraad hiervoor ook aparte leden binnen het Hoofdbestuur te kunnen presenteren.  
 
Voorts worden de 2 personen voorgesteld, maar missen wij de motivatie van de kandidaten zelf 
waarom zij tot het HB willen toetreden en wat hun specialiteit(en) is/zijn om een aanvulling voor dit HB 
te zijn. 
Verder missen wij de motivatie van het HB zelf, waarom deze personen de geschikte personen zijn 
om toe te treden tot het huidige HB. 
 
Tenslotte missen wij de motivatie van de voorzitter van het HB voor de herverkiezing. Wat heeft hij 
bereikt, wat zijn zaken die niet gelukt zijn en wat is zijn visie op de toekomst van de NTTB, volgens de 
kandidaat-voorzitter? 
 
Met antwoorden op bovenstaande vragen is het gemakkelijker te bepalen of de te verkiezen personen 
daadwerkelijk een aanvulling op het takenpakket van het HB zijn.  
Graag zien wij in de toekomst bij verkiezingen van personen dat deze toelichtingen tegelijkertijd met 
het versturen van stukken van de Bondsraad worden aangeleverd. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit is een vraag die tot op heden nog niet eerder bij benoeming van HB-leden door de Bondsraad is 
gesteld. Aanvullend kan de vraag gesteld worden of dit dan ook niet zou moeten gelden voor te 
benoemen leden in de verschillende commissies daar hier ook sprake is van benoeming door de 
Bondsraad. Kortom, dit is een procedurele vraag die wat ons betreft in de Bondsraad besproken en 
besloten dient te worden. Overigens is het HB met de vragenstellers van mening dat dit wellicht een 
aanvulling kan zijn op de bestaande procedure. Voor de nu voorgedragen kandidaten is de 
bestaande, en al decennia geldende, procedure gevolgd. Overigens zijn de te benoemen HB-leden en 
uiteraard het HB te allen tijde bereid om een toelichting te geven op de “waarom” vraag en, wanneer 
er sprake is van herbenoeming, in dit geval van de voorzitter, over wat is bereikt en de motivatie om 
zich beschikbaar te stellen voor een volgende termijn. 
 
 

afdelingen 2018
reis- en 

verblijfkosten
Competitie Reis- 

en verblijfkosten

Holland Noord 536,30€           -€                       

Zuid West 857,85€           768,74€                 

West 297,98€           -€                       

Noord 308,37€           182,45€                 

Limburg 34,20€             -€                       

Gelre 406,98€           8,74€                      

Midden -€                 -€                       

Oost 1.702,59€       88,23€                   

Totaal 4.144,27€       1.048,16€              
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Bij agendapunt 9: 
Wij, (plv)bondsraadleden van de afdeling West, constateren en hebben ook al eerder geconstateerd 
dat de beoogde doelstelling en voorgestelde structuurveranderingen, op grond van het voorstel 
bestuurlijke vernieuwing van de commissie Selling in 2015, niet is geworden van wat er van verwacht 
werd.  Punten die de mede ten grondslag liggen aan het niet volledig slagen zijn onder andere: 

- het moeilijk opvullen van vacatures in de bondsraad, met name waar het de functiezetels 
betreft; 

- in de afdelingen kan de ambitie op grond van de ingediende begrotingen niet waar gemaakt 
worden door gebrek aan menskracht; 

- de handelwijze van de AcUB, met name duidelijkheid in uitvoering en communicatie; 
- het ontbreken van onderlinge communicatie tussen de bondsraadleden mede doordat er maar 

2 maal per jaar wordt vergaderd. 
 
In een aantal vergaderingen waren dit steeds punten van discussie, vandaar dat door een aantal 
leden vanuit de bondsraad een initiatief is genomen om in kaart te brengen hoe de bestuurlijke 
organisatie van de NTTB verbeterd kan worden. 
 
Wij zijn van mening dat er door de Bondsraad samen met het HB een opdracht geformuleerd dient te 
worden waar een commissie mee aan de gang kan. Wij zijn van mening dat wat er in het voorliggende 
voorstel staat onvoldoende breed geformuleerd is. Dat degene die zich hebben aangemeld, eventueel 
aangevuld met nog (een) andere(n) belangstellende(n), dan aan de gang gaan met een 
geformuleerde opdracht, heeft onze sterke voorkeur. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het Hoofdbestuur staat volledig open voor een procesmatige aanpak. Als de Bondsraad hiervoor een 
voorstel wil indienen zal dit besproken worden (zie ook de e-mail van Maurits Gommans). Het 
Hoofdbestuur is van plan zelf met een procesvoorstel te komen op basis van de discussie binnen het 
College van Voorzitters en de laatstgehouden bijeenkomst met alle afdelingsbestuursleden in 
Rotterdam. 
 
De (plaatsvervangende) Bondsraadleden van NTTB-West, 
P. Bakker, P. van Egmond, M. ter Hoek, F. Lequin     2 juni 2019 
 
 
 
 
 
 

VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) 
BONDSRAADSLEDEN VAN AFDELING OOST 
 
 
PIETER HUISKES 
 
1) Zijn er acties om de onderbesteding door de afdelingen op de activiteitenplannen in de toekomst te 
voorkomen. 50.000 is gezien de overschrijdingen op andere terreinen prettig maar dit is natuurlijk in 
de basis zorgwekkend. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het Hoofdbestuur heeft de afdelingen hier regelmatig op aangesproken en in november, tijdens de 
bijeenkomst van het College van Voorzitters, waren de afdelingen nog optimistisch de budgetten 
volledig te kunnen besteden.  
Het Hoofdbestuur denkt dat de afdelingen meer ondersteuning nodig hebben om alle taken uit te 
kunnen voeren. Dat kan deels door het regionaal inhuren van experts of door het centraal aansturen 
van activiteiten. Dit waren ook onderwerpen van de onlangs gehouden bijeenkomst met alle 
afdelingsbestuursleden in Rotterdam. 
 
2) wordt er bij opleidingen gewerkt met kilometervergoedingen voor deelnemers uit andere afdelingen 
om zo de gewenste aantal te krijgen en sommige opleidingen wel doorgang te laten vinden?  
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
Landelijk is er geen regeling voor reiskosten van deelnemers, maar een aantal afdelingen biedt dit 
haar deelnemers aan als de opleiding verplaatst of gecombineerd wordt. 
 
3) Welk bedrag moet de BR rekening mee houden als eventuele extra investering voor het project 
Bettine 2019 plus?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Met de (voorlopige) clinicaanvragen voor het najaar 2019 is het gehele beschikbare budget (€ 4.000) 
van 2019 heen. Als we zouden willen dat Bettine nog meer clinics gaat verzorgen, en daarmee onze 
verenigingen de kans geven zich op dit vlak te ontwikkelen, dan is het reëel dat we rekening houden 
met 5-10 extra clinics in het najaar 2019. Het daarvoor benodigde budget bedraagt ca. € 3.000. 
 
4) Zijn de 10 verenigingen waar intensief mee samengewerkt wordt een beetje gelijk verdeeld over het 
land?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Op dit moment is er een voorlopige ‘longlist’ met verenigingen, verspreid door het hele land, die we als 
potentiële ontwikkelverenigingen zien. 
Inmiddels is een intake-vragenlijst opgezet die we bij 3 à 4 verenigingen willen gebruiken om een pilot 
uit te voeren. Deze verenigingen zijn hiervoor reeds benaderd. De intakeprocedure moet ons helpen 
om een definitieve keuze te kunnen maken om wel/niet voor een vereniging te gaan. De verenigingen 
die we nu benaderd hebben (en waarbij we de betrokken afdeling geïnformeerd hebben) zijn: TTV 
Woerden (Midden), TTV Borne (Oost), TTV Dedemsvaart (Noord) en TTV Maashorst (ZuidWest). 
Uiteraard is het streven om de verenigingen goed over het land te verdelen, maar geschiktheid en 
bereidheid van verenigingen om een intensief traject in te stappen is daarbij nog belangrijker.  
 
5) Is het mogelijk om als nieuw BR lid de monitor verenigingsontwikkeling nog te ontvangen? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Uiteraard. Dit kan via de Coördinator Sportparticipatie op het Bondsbureau (vanderwal@tafeltennis.nl)  
 
6) Wanneer wordt er een definitief besluit verwacht over de relatie NTTB/schermbond ten aanzien van 
de federatie. Is beëindiging per 1-1-2020 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit is inderdaad een datum die het Hoofdbestuur graag zou handhaven. Door de bestuurswisseling 
binnen de KNAS (schermbond) heeft dit vertraging opgelopen. Nog deze zomer vindt een bijeenkomst 
van de Federatie plaats, waar dit onderwerp centraal op de agenda zal staan. Wij houden de leden 
van de Bondsraad op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
7) Zijn de leden van verenigingen die zijn opgeheven nog overgestapt naar verenigingen in de buurt?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Deze vraag is erg specifiek. Hiervoor moeten we de betreffende leden opzoeken (bondsnummers 
achterhalen) om een verdergaande analyse te kunnen starten. Deze functionaliteit zit niet in NAS en 
vraagt daarom erg veel handmatig zoekwerk. 
 
8) Op blz 5. van de bijlagen jaarverslag staan de toename in ledenontwikkeling in het groen, zijn er 
ook gedetailleerde cijfers inclusief daling etc. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Ja, zie https://www.nttb.nl/nieuws/analyse-en-uitstroom-2018 voor het nieuwsbericht met daaronder 
als bijlage het complete databestand met grafieken op landelijk én afdelingsniveau, totaal en per 
leeftijdscategorie. 
 
9) in het najaar van 2018 en voorjaar 2019 zijn alle afdelingen geëvalueerd inzake 
afdelingsondersteuning. Is hier een rapportage van voor (nieuwe) BR leden. 
 

https://www.nttb.nl/nieuws/analyse-en-uitstroom-2018
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
Deze evaluatie heeft met name binnen de afdelingsbesturen met de betreffende afdelingsonder-
steuner plaats gevonden. Aanvullend hierop zijn alle starttaken en de aanpassingen hierop inzichtelijk 
gemaakt.  
In één afdeling heeft deze evaluatie ertoe geleid dat de bestaande overeenkomst met de 
afdelingsondersteuner niet is verlengd en dat vanaf 1 juli met een nieuwe afdelingsondersteuner wordt 
begonnen. 
Uit alle afdelingen heeft het Hoofdbestuur positieve berichten ontvangen en wordt de 
afdelingsondersteuner als grote meerwaarde ervaren. Wel constateert het Hoofdbestuur dat de 
invulling van de functie per afdeling grote verschillen toont. De behoefte aan ondersteuning binnen de 
acht afdelingen is, mede door de beperkte bezetting van vele afdelingsbesturen, verschillend. 
Uit de terugkoppeling uit de afdelingen is te zien, dat dit voor het Hoofdbestuur geen aanleiding was 
om een nog verdergaande evaluatie uit te voeren. 
 
10) De overscheiding bij topsport is mij voldoende toegelicht en verbeterplannen zijn afdoende. Is er 
een reserve in de begroting topsport opgenomen voor onverwachte transitievergoedingen? Deze 
kunnen namelijk altijd plotseling ontstaan. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
We hebben geen specifieke reserve voor transitievergoedingen, maar wel voldoende andere reserves 
voor personeel.  
Reserves voor dit type kosten opbouwen heeft zowel voor- als nadelen. Voordeel is dat tegenvallers 
opgevangen kunnen worden zonder effect op het resultaat. Nadeel is dat de kosten dat een dergelijk 
besluit veroorzaakt niet in het betreffende jaar te zien zijn. Sterker nog, het kan zelfs de indruk wekken 
dat personeel ontslaan geen geld kost.  
De huidige penningmeester laat daarom liever de kosten zien in het jaar dat deze worden veroorzaakt, 
maar dat is geen ijzeren wet. We zullen dit punt met de nieuwe penningmeester bespreken.  
 
 

BOB KELDERMAN: 
vraagstelling Projectplannen bijlage 22: 
1. In een eerder gehouden bondsraadsvergadering is uitgesproken/benadrukt dat de bondsraad (als 
mede controlerend orgaan) de projectplannen moet kunnen toetsen op behaalde resultaten, 
rendementen en effectiviteit in de breedste zin van de begrippen. Dit om te voorkomen dat er gelden 
worden uitgeven aan projecten die hun doelstelling niet halen of waarvan de verhouding investering 
en rendement niet met elkaar in balans zijn of dreigen te geraken. Het is voor de bondsraad met het 
overzicht bijlage 22 niet of bijna niet mogelijk een correct en verantwoord waardeoordeel te geven 
over de diverse projectplannen. Graag zou ik deze beoordelings- tools wel wil in handen willen 
hebben om mijn verantwoording als bondsraadslid na behoren te kunnen uitoefenen. 
 
voorbeeld:  
Fifty Fitt- wat is tot 1-2019 het totaal geïnvesteerde bedrag ?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Deze gegevens moeten apart worden samengesteld uit de cijfers van 2017 en 2018. Binnen de 
beperkte tijd tussen ontvangst van de vragen en de beantwoording hiervan was dat niet te realiseren. 
Wij komen hier later op terug. 
 
Wat is het behaalde resultaat t.a.v. nieuwe leden/project leden. Anders gesteld, wat is het 
geïnvesteerde bedrag per nieuw lid of projectlid?, dit ten opzichte van de opbrengsten (in €). 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit is een typisch voorbeeld van een sportparticipatie-, promotie- en investeringsproject waarvan de 
output niet volledig helder en betrouwbaar kan worden toeschreven aan het project. Ons datasysteem 
geeft bijvoorbeeld niet de herkomst / aanleiding voor aanmelding van nieuwe leden weer. Het is 
daarom uiterst onbetrouwbaar en feitelijk niet mogelijk om hier een goede analyse van te maken.  
Op het gebied van ouderen zien we wel dat in 3 jaar tijd een zichtbaar nieuwe mindset is ontstaan bij 
onze verenigingen. Tafeltennis voor ouderen en ons imago als bond hierin hebben een sterke positie 
ingenomen. De ledengroei in deze doelgroep is duidelijk zichtbaar, de PR-waarde op lokaal, regionaal 
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en landelijk niveau is sterk gegroeid. Dankzij de investeringen op het gebied van ouderen bieden veel 
meer verenigingen aanbod aan voor deze doelgroep en openen zich deuren die anders voor ons 
gesloten waren gebleven (bijv. de gesprekken met het Ouderenfonds). 
 
Ook bij andere projectplannen in bijlage 22 en voor projectplannen in de toekomst is het lastig of zelfs 
onmogelijk een goede en verantwoorde analyse te kunnen maken. Graag verneem ik van u op welke 
wijze wij dit gezamenlijk wel kunnen realiseren. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De projectleider begeleidt in afstemming met het betreffende lid van het Hoofdbestuur gedetailleerd de 
betreffende projecten. Als de leden van de Bondsraad hierover meer en diepergaande informatie 
willen ontvangen is dat mogelijk.  
In het overzicht in bijlage 22 is er juist voor gekozen om op een overzichtelijke manier een overzicht te 
geven van de stand van zaken, zodat de Bondsraad dit goed kan volgen.  
Wij vinden het aan het Hoofdbestuur zelf de details te volgen en aan de Bondsraad een korte 
terugkoppeling over de uitvoering van het gekozen beleid te geven. Als de leden van de Bondsraad 
over bepaalde (of alle) projecten diepergaande informatie willen kunnen wij deze beschikbaar stellen. 
 
2. Old Stars. geen projectplan NTTB. 
Laat het duidelijk zijn dat ik een fan ben van Martijn van der Wal, veel creativiteit en initiatieven, dat 
juich ik zeker toe. T.a.v. het project Oldstars heb ik toch een aantal vragen: 
-  Fifty-Vitt en Old Stars hebben beiden dezelfde of nagenoeg dezelfde doelgroep. Zijn ze door de 
opzet en doelstelling geen concurrent van elkaar en zitten de projecten elkaar niet in de weg? Te veel 
raakvlakken, waardoor het project FiFty-Vitt er nadelige gevolgen van zou kunnen ondervinden ? 
Indien nee graag een uitleg.  Het antwoord hierop is na mijn bescheiden mening niet dat de methodiek 
van lesgeven anders is. Is er gekeken naar 1 project waarin beide inhoudelijk gezien uitgevoerd 
kunnen worden ? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Laten wij vooropstellen dat OldStars Tafeltennis nog volop in de pilotfase zit. Het onderscheid is wel 
degelijk groot ten opzichte van het algemene aanbod voor ouderen (gewoon tafeltennissen) en 
Fifty+ViTT. De verschillen zitten in de aanleermethode van lesgeven (ASM), alle randactiviteiten die 
de verenigingen met de ouderen onderneemt en organiseert, de PR & communicatie ondersteuning 
door het Ouderenfonds en de financiële ondersteuning. Tevens is het basislidmaatschap vanaf de 
start verplicht. Voorbeeld: TVV Vries zit in de pilot en heeft 20! nieuwe leden aangemeld per 1-4-2019. 
 
Verschillen  
Het reguliere tafeltennisaanbod bij verenigingen voor de oudere sporter onderscheidt zich van 
Fifty+ViTT en Oldstars Tafeltennis op een aantal aspecten: doelgroep, doel en mate waarin bewust of 
onbewust gewerkt wordt aan vitaliteit. 
  
Doelgroepen 
Eigenlijk kunnen we drie doelgroepen onderscheiden: 

1. de oudere tafeltennisser die alleen wil tafeltennissen (en dat in veel gevallen al heel lang doet) 
2. de oudere tafeltennisser die naast het tafeltennissen behoefte heeft aan enige mate van extra 

bewegingsaanbod in het kader van vitaliteit (Fifty+ViTT) 
3. de oudere die tafeltennissen leuk vindt en lekker wil bewegen zonder dat winnen voorop staat en 

de behoefte heeft naast het tafeltennissen ook zijn/haar bewegingsvaardigheden op een 
veelzijdige wijze te verbeteren (OldStars) 

 
Het doel per doelgroep 

1. de oudere tafeltennisser die alleen tafeltennis speelt (zoals de specifieke sport het vraagt) 
2. de oudere tafeltennisser die tafeltennist om te bewegen 
3. de “OldStars oudere” die meedoet aan een breder beweegaanbod complementair aan het 

spelen van tafeltennis waarbij naast bewegen ook het ontmoeten en ontwikkelen van sociale 
contacten veel aandacht krijgen. 
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Vitaliteit 
1. Aspecten uit tafeltennis zoals oog/hand-coördinatie en balans zijn bij de oudere tafeltennisser 

onbewust aanwezig. Er wordt hier niet specifiek op getraind. 
  

2. Bij Fifty+ViTT komt dit aan de orde tijdens enkele oefenvormen in o.a. de warming-up. 
3. OldStars Tafeltennis onderscheidt zich op een aantal vlakken van Fifty+ViTT. De trainingen zijn 

gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Het model stimuleert zowel de fysieke, mentale, 
sociale als cognitieve vaardigheden van de OldStars tafeltennissers. ASM verbetert de 
vaardigheid van bewegen op een veelzijdige wijze waardoor met name de kwaliteit van het 
aanpassingsvermogen en de balans wordt ontwikkeld. ASM bevat vaardigheden afkomstig uit 
allerlei verschillende sporten, spelvormen of activiteiten. Tafeltennis is dus niet het doel maar 
een middel om op latere leeftijd fitter en gezonder te worden (bv. sterker, meer in balans met 
een beter uithoudingsvermogen) maar tegelijkertijd is er veel aandacht is voor de aansturing, alle 
coördinatieve vermogens. 
  

Fifty+Vitt en OldStars 
Fifty+ViTT en OldStars Tafeltennis verschillen ook van elkaar in de manier waarop het is 
georganiseerd. Fifty+ViTT is een programma wat verenigingen zelfstandig uitvoeren. 
Verenigingen die het OldStars Tafeltennis programma willen aanbieden gaan een samenwerking aan 
met de NTTB en het Ouderenfonds. Met OldStars Tafeltennis  wordt de omgeving van de 
tafeltennisvereniging ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, 
samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de  vereniging. Het sluit 
aan bij de kernwaarden van OldStars: laagdrempelig bewegen, ontmoeten, meedoen en 
zelfredzaamheid. 
Een vereniging die OldStars tafeltennis aanbiedt voor de doelgroep 55 plus: 

 Heeft een actieve ouderencommissie die aanspreekpunt is voor ouderen binnen de 
tafeltennisvereniging; 

 Heeft structureel sociale activiteiten voor ouderen, georganiseerd in het clubhuis en/of de 
kantine van de tafeltennisvereniging via een activiteitenprogramma; 

 Werkt lokaal samen met andere organisaties; 

 Heeft een OldStars begeleider en of instructeur, die is opgeleid volgens de visie van OldStars 
De mate waarin tafeltennis of vitaliteit en bewegen de boventoon voeren zijn in de diagrammen 
hieronder indicatief schematisch weergegeven: 
 
 

 
 
- Heb begrepen dat de ouderenbond voor een aantal weken de kosten voor de trainers die les geeft 
met deze methodiek vergoed. Indien na een bepaalde periode de vereniging stopt met het aanbieden 
van Oldstars dient het geinvestereerde bedrag terug te worden betaald aan de ouderenbond.  Is dit 
juist en hoe Is de borging hiervan geregeld, wat zijn de afspraken naar de verenigingen toe. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De pilotfase behelst op dit moment 20 weken á 2 uur per week. Daarnaast krijgt de vereniging 
ondersteuningsuren toebedeeld die óf door een expert van het Ouderenfonds óf door de NTTB 
worden ingevuld. Deze uren worden per vereniging bepaald, afhankelijk van de kwaliteit, capaciteit en 
de situatie bij de betreffende vereniging. De ondersteuning is bedoeld om de vereniging écht verder te 
helpen het OldStars-programma een structureel onderdeel van de vereniging te laten zijn en 
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toekomstgericht. Al deze uren (en dus €) hoeven niet te worden terugbetaald als een vereniging stopt.  
Opmerking: samen met het Ouderfonds werken we wel aan een ‘overeenkomst’ die het 
Ouderenfonds, de NTTB en de vereniging bekrachtigen en ondertekenen.  
 
Indien er n.a.v. bovenstaande behoefte is aan contact dan verneem dit ik graag van u. Positief, kritisch 
meedenken en ondersteunen wil ik altijd, graag zelfs. 
Bob Kelderman 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 22 
 

OVERZICHT PROJECTPLANNEN           1 – status in kleur 

Versie 6 mei 2019                2 – looptijd 
3 – budget 

Naam Project   Projectleider  1 2  Toelichting (incl. 3) 

Table Stars 2019+ 

 

 

Marthijn van der Wal  Begin: 01-2019 

Einde: 12-2019 

In Q1 2019 zijn vanuit de bestaande budgetten binnen sportparticipatie vervolgactiviteiten voor Table 

Stars georganiseerd. De vernieuwde Table Stars lijn is gereed en gepresenteerd bij een activiteit in de 

afdeling Noord.  

Komende acties zijn: lancering Table Stars Challenge, Trainer Workshops in de afdelingen, clinics door 

MJ Tafeltennis en Sven Groot, met afdelingen bekijken hoe zij Table Stars optimaal kunnen inzetten en 

mogelijk een promotievideo ontwikkelen.   

De projectbegroting in 2019: € 8.250 

Tafeltennis Markt 

 

(Vervolg 2018) 

Dennis Rijnbeek 

(Michiel de Korte) 

 Begin: 05-2017 

Einde: 12-2018 

Loopt volgens planning 

De projectbegroting is: € 20.000 

Begroting in 2018: € 10.000,- 

Tafeltennis Markt is gelanceerd rond de NK. Nu loopt de uitbreiding van Tafeltennis Markt binnen de 

begroting van de tafeltennisbond. Na de zachte lancering zijn er tientallen accounts geregistreerd van 

zowel bedrijven als particulieren. In de tussentijd zijn er weer tientallen bijgekomen en is er een 

communicatieplan uitgewerkt en wordt dan ook uitgevoerd. Er wordt gezocht naar meer bedrijven om die 

te binden. Zij kunnen het eerste jaar gratis gebruik maken van het platform, waarna de kosten worden 

doorberekend die gemaakt worden voor het in stand houden en ontwikkelen hiervan. De site is samen 

met onze websiteleverancier en Jacek gebouwd.  

Kosten tot nu toe: uren ca. € 5.000,- en gemaakte kosten (hosting/opzetten nieuw ontwerp/etc) ca.  

€ 1.000,-. Marketing en communicatiekosten die nog komen in 2019: ca. € 1.500,- 

P.S. Dit project wordt in de komende versie niet meer opgevoerd omdat het nu bij de bestaande 

activiteiten behoort en binnen het budget valt. Deze werkzaamheden vallen onder MarCom en dus 

verantwoordelijkheid van Dennis vanaf dit moment. 

Project Bettine 2019+ 

 

Marthijn van der Wal  Begin: 01-2019 

Einde: 12-2019 

Loopt volgens planning.  Voor 2019 is het project opgenomen binnen de SP begroting (€ 4.000). De 

eerste 3 clinics zijn uitgevoerd, 4 staan er ingepland, 8 verenigingen staan in optie. Als al deze 

activiteiten doorgang vinden is daarmee het budget ook volledig ingezet. Gezien het succes van deze 

clinics (met als gevolg de samenwerking met het Ouderenfonds -> Oldstars Tafeltennis) kan het een 
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overweging zijn om hier extra budget voor aan te vragen voor het najaar 2019. 

De projectbegroting in 2019: € 4.000 

P.S. Dit project wordt in de komende versie niet meer opgevoerd omdat het nu tot de bestaande 

activiteiten behoort en binnen het budget valt. 

Fifty+ViTT 2019+ 

 

 

Marthijn van der Wal  

 

 Begin: 01-2019 

Einde: 12-2019 

In 2019 worden vanuit de bestaande budgetten binnen sportparticipatie vervolgactiviteiten voor 

Fifty+ViTT georganiseerd. Focus op Trainer Workshops en kennis workshops in de afdelingen en 

verdere ondersteuning verenigingen.  

Op dit moment zijn bij 6 afdelingen Fifty+ViTT Trainer Workshops ingepland. Men kan zich momenteel 

inschrijven. 

 

De projectbegroting in 2019: € 6.000,- 

P.S. Dit project wordt in de komende versie niet meer opgevoerd omdat het nu tot de bestaande 

activiteiten behoort en binnen het budget valt. 

APP (voor m.n. niet-leden! 

‘PingPongBaas’) 

 

Vervolg 2019 

Dennis Rijnbeek / 

Marthijn van der Wal 

 Begin: 01-2018 

Einde: 06-2019 

In werking. Subsidieaanvraag is gehonoreerd en budget is via NOC*NSF beschikbaar. 

De projectbegroting is: € 20.000,- 

De onderhoudskosten kunnen voor de eerste 6 maanden in 2019 nog vanuit de subsidie worden gedekt 

(€ 3.000,-). Later in 2019 moeten deze uit het verdienmodel komen of vanuit de reguliere begroting. 

P.S. Dit project wordt in de komende versie niet meer opgevoerd omdat het nu tot de bestaande 

activiteiten behoort en binnen het budget valt. 

Verenigingsontwikkeling 

 

Marthijn van der Wal  Begin: 01-2019 

Einde: 12-2025  

Loopt. 

De projectbegroting is: € 64.200 (waarvan € 39.000 uit reserves) 

Zie aanvullende bijlage. 

Bedrijfstafeltennis 2019+ 

Menukaart 

Vervolg 2019 

Marthijn van der Wal 

/ Dennis Rijnbeek 

 Begin: 01-2018 

Einde: 12-2019 

In voorbereiding voor 2019.  

De projectbegroting is: € 0,00 

Definitieve uitrol en promotie ‘menukaart’. Beoogd resultaat van € 4.000 in 2019 brengen we door 

voortschrijdend inzicht terug naar € 1.000. Onderliggend memo met toelichting is beschikbaar. 
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Bedrijfstafeltennis 

Toernooien 2019+ 

(PingPongbazen on Tour) 

Robbert Stolwijk  Begin: 01-2019 

Einde: 31-12-2019 

Pilot Bedrijfstoernooien met 4 tot 6 toernooien verspreid over het land.  

Het 1e toernooi heeft inmiddels in Amsterdam plaats gevonden en een 2e (groter) toernooi staat nog in 

het voorjaar gepland. 

Positief resultaat in 2019. 

Mei 2019: Ambitie teruggeschroefd naar 2-3 toernooien. Onderliggend memo met toelichting is 

beschikbaar. 

NAS (Incl TT app 2.0) 

Vervolg 2019 

Teun Plantinga  Begin: 07-2017 

Einde: 12-2019 

De uitwerking voor een projectplan is recent met de beoogde projectleider besproken. Het plan ligt nog 

niet voor. Voorbereidende acties zijn gestart! Er is nog geen projectbegroting of projectplan beschikbaar. 

De projectbegroting is: € ….NNB 

PingPong Aanbod 2019+ 

Vervolg 2019 

Marthijn van der Wal  Begin :08-2019 

Einde: 12-2020 

Start najaar 2019. Het in kaart brengen welke doelgroepen er zijn die we met pingpongaanbod (of 
tafeltennisaanbod) kunnen bereiken en de wijze waarop we hen kunnen bereiken en betrekken. Na de 
inventarisatie/onderzoeksperiode worden keuzes gemaakt voor welke doelgroepen plannen worden 
ontwikkeld.  
 
Voortschrijdend inzicht: Studenten, AZC’s en G-tafeltennis lijken kanshebbers.  
 
De projectbegroting is: € 20.000,- 

Gezondheidssport 

tafeltennis / Alzheimer 

Nederland 

Marthijn van der Wal  Begin: 01-2018 

Einde: ?? 

Loopt passief om privéredenen bij vrijwilliger. Uitvraag bij diverse wetenschappers en universiteiten om 

inzicht te krijgen in wetenschappelijke onderzoeken. Deze uitkomsten bepalen of we een gegrond en 

onderbouwd plan kunnen ontwikkelen op dit thema. Gezien prio’s op andere terreinen is dit een project 

voor langere termijn. 

De projectbegroting is: €0 
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Stand van zaken uitvoering 

Project 
Verenigingsontwikkeling 2019+ 

 
 
Van: Marthijn van der Wal, projectleider 
Aan: Bondsraad 
Datum: 9 mei 2019 
 
 
Inleiding 
Kort na de Bondsraad van november 2018 zijn we gestart met het uitvoeren van het projectplan 
Verenigingsontwikkeling 2019+. Hier een overzicht van de acties tot nu toe. 
 
Samenvatting uitvoering Verenigingsontwikkeling 2019+ 
In het projectplan is sprake van de volgende stappen (samenvatting), in cursief de huidige status (9 
mei 2019). 
In de uitvoering is, door voortschrijdend inzicht, afgeweken van het oorspronkelijke stappenplan. In 
hoofdlijnen wordt dit stappenplan wel gevolgd. 
Waar nodig wordt verwezen naar verdere informatie in de bijlagen. In de bijlagen geven we ook 
aanvullende informatie over communicatie en de rol van de afdelingen. 
 
Stap 0. Opstellen projectplan 
Status: Deze stap is kort na de Bondsraad afgerond. Op basis van de bespreking en voorwaardelijke 
goedkeuring door de Bondsraad is het projectplan aangepast en op 7 december verspreid naar de 
Bondsraadsleden en de afdelingsbesturen, via de Maandinfo. 
 
Stap 1. Database informatie verenigingen en overige netwerkcontacten 
Status: Uitgevoerd, maar in aangepaste versie, zie Bijlage 1. 
 
Stap 2. Nulmeting (SWOT-analyse van de vereniging, inclusief cijfermatige gegevens uit NAS)  
Status: Basisinformatie is verzameld via een korte monitor en geanalyseerd, verdiepingsslag volgt 
voor een selectie van de verenigingen (we willen geen aandacht besteden aan het verzamelen van 
informatie die we niet gebruiken, en hebben daarom gekozen om met een beperkt aantal verenigingen 
de verdieping in te gaan). Zie bijlage 2. 
 
Stap 3. Verbinden vraag en aanbod (producten en diensten), hierbij ook kijken naar wat (nog) niet 
ontwikkeld is 
Status: Tijdens het verzamelen van informatie uit de korte monitor zijn doelgroepgerichte acties 
uitgezet. Hierdoor kunnen we snel inspringen op informatie die door verenigingen verstrekt is en 
hopen we meer vragen van verenigingen te krijgen waarop we snel zullen reageren. 
 
Stap 4 en verder: Uitvoering verenigingsontwikkeling 
Het ontwikkeltraject met de vereniging aangaan. Per vereniging wordt een plan van aanpak opgesteld 
waarin heldere doelstellingen en een taakverdeling wordt beschreven. 
In 2019 gaan we aan de slag met 10 verenigingen. Gewerkt wordt vanuit het basismodel: 
Visie -> beleid -> organisatiestructuur en kader -> actieplannen -> uitvoering. 
 
Status: Een intake vragenlijst is gemaakt. Ca. 40 vragen waarop de antwoorden ons een goed beeld 
moet gaan geven over de ambities, doelstellingen, kwaliteit en (on)mogelijkheden van de vereniging, 
Vanuit de verdiepingsslag die we in april en mei gemaakt hebben zijn tot we een eerste long-list 
gekomen. Momenteel zijn we bezig om nog voor de zomervakantie afspraken te plannen met 3 
verenigingen. Hier pilotten we onze intake vragenlijst. Na finetuning gaan we kort na de zomervakantie 
in gesprek met nog een aantal verenigingen.  
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Intentie is om in de zomerperiode 3 verenigingen gevonden te hebben waarmee we het 
ontwikkeltraject ingaan: een plan van aanpak maken, waarvan de uitvoering in september start. 
Aanvullend maken we in het najaar afspraken met nog 7 verenigingen zodat ook hier uiterlijk in januari 
2020 gestart kan worden. 
 
 
Bijlage 1. Korte verenigingsmonitor en database 
Marthijn van der Wal en Ineke de Graaf hebben in december een korte verenigingsmonitor verstuurd. 
Hier is door 369 (van de 525) verenigingen op gereageerd.  
In deze monitor is onder andere gevraagd of verenigingen specifiek beleid hebben op een aantal 
doelgroepen of concrete belangstelling hebben om met deze doelgroepen te starten. 
Het gaat hierbij om de volgende doelgroepen: 
- Basisschooljeugd (tot 12 jaar) 
- Oudere jeugd (12-18 jaar) 
- MBO/HBO/WO (18-25 jaar) 
- Ouderen 
- Paratafeltennis 
- Bedrijven 
Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van de basis van een merendeel van onze 
verenigingen.  
We hebben de informatie uit de monitor aangevuld met informatie uit NAS en nu een groot Excel-
bestand. Dit is in plaats van de beoogde database. We hopen op het gebied van de database later tot 
een professionele versie te kunnen komen. De informatie die wij nu verzamelen is zodanig dat deze 
straks eenvoudig opgenomen kan worden in een professionele database. 
De informatie uit deze monitor is inmiddels gedeeld op het gebied van doelgroepen met de 
betreffende functionarissen binnen de NTTB. Ook op afdelingsniveau hebben we de informatie 
gedeeld met de afdelingsbesturen en afdelingsondersteuners. 
De monitor levert interessante statistieken op. Deze zijn ook verspreid. 
 
Een belangrijke aanpassing in de uitvoering is de keuze om niet eerst een database te ontwikkelen.  
In plaats daarvan hebben we de resultaten uit de monitor verzameld in een Excel-bestand. Dit is voor 
een deel veel handmatig werk geweest, onder meer omdat sommige verenigingen de monitor dubbel 
hadden ingevuld en omdat verenigingsnamen niet uniek zijn. 
Aan dit Excel document hebben we aanvullende informatie toegevoegd, waaronder het 
verenigingsnummer en ledenaantallen per 1 januari 2019. We hebben een vrijwilliger bereid gevonden 
om hier een grote rol in te spelen. De koppeling met het (unieke) verenigingsnummer maakt het 
mogelijk om nieuwe informatie op te nemen in dit bestand. Dit betreft onder andere informatie uit NAS. 
Parallel aan dit Excel bestand hebben we een map op de IJ-schijf gemaakt waarin we per vereniging 
losse informatie kunnen toevoegen. 
Op de achtergrond zijn we op zoek naar een opzet van een database die past bij ons project. Hiervoor 
kijken we zeker ook naar bestaande systemen bij NOC*NSF en collega-bonden. 
 
Bijlage 2. SWOT-analyse 
Segmentering 
Via de monitor hebben we basisinformatie in kaart van de verenigingen die gereageerd hebben.  
Voor een groot deel van de verenigingen levert deze basisinformatie ons voldoende inzicht. Voor de 
overige verenigingen en om tot een selectie van ontwikkelverenigingen te komen gaan we een 
verdiepingsslag maken. Belangrijk onderdeel hierbij is om de daadwerkelijke veranderkracht van de 
vereniging in kaart te brengen (hoe reëel zijn hun ambitie en vooral ook potentie? Zijn ze bereid om 
met nieuwe vrijwilligers aan de slag te gaan? Wat is de vraag achter de vraag? 
We zijn bezig met het formuleren van 4 segmenten: segment 1 (verenigingen met zeer beperkte / 
geen mogelijkheden en potentie) tot en met 4 ( de hoogvliegers). Bij elk segment hoort een 
beschrijving van de kwaliteit van de vereniging en het serviceniveau dat wij willen bieden. Bij 
verenigingen in segment 1 zullen we vragen beantwoorden, maar niet investeren in tijd en/of geld. Met 
name bij segmenten 3 en 4 gaan we veel service bieden. 
Op basis van de ingevulde informatie in combinatie met gegevens uit de ledenadministratie hebben 
we de verdeling over de segmenten al ingevuld. Dit is en blijft interne informatie, onder meer omdat 
we het segment als een richtlijn beschouwen en het niet mogelijk is om het segment objectief in te 
schatten. Als we contact hebben met verenigingen kan het segment aangepast worden op basis van 
onze informatie. 
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In het Excel bestand is ook een kolom waarin we aangeven of een vereniging (relatief) veel grijze 
leden heeft of potentieel grijs is. Bij verenigingen waar dit het geval is zullen we hierop doorvragen en 
aangeven dat er een koppeling is tussen onze inzet (tijd en geld) en de bereidheid van de vereniging 
om hun leden alsnog aan te melden (niet alleen de lusten, ook de lasten). 
 
Persoonlijk contact 
Een belangrijke vraag in de monitor was de vraag “Is persoonlijk contact met de NTTB gewenst?” 
Hierop is door 98 verenigingen met ‘Ja’ gereageerd. Deze verenigingen zijn aangeschreven voor een 
verdieping: wilt u hulp bij speciale onderwerpen? Wilt u contact via e-mail, via telefoon, via een 
clusterbijeenkomst of via een persoonlijk bezoek? 
We hebben een intakelijst opgesteld die we gebruiken om de verdieping in te gaan bij die 
verenigingen die mogelijk potentie hebben voor verdere samenwerking. Voor het opstellen van de 
vragen maken we o.a. gebruik van een NOC*NSF-monitor. Bij de eerste gesprekken werken we nog 
niet digitaal, dit om te kijken of de vragenlijsten geschikt zijn voor het voeren van de gesprekken of dat 
er nog verbeteringen gewenst zijn. Na deze testfase bouwen we de vragenlijst digitaal (waarschijnlijk 
survey monkey) zodat meerdere collega’s de beschikking hebben over deze intake vragenlijst. Al deze 
data gaat ons in de toekomst verrijken. 
 
Het is de bedoeling dat Marthijn de meeste gesprekken gaat voeren. Ook onze collega’s en de 
belangrijkere landelijke kaderleden kunnen bij bezoek aan verenigingen deze intakelijst (meestal de 
korte versie) gebruiken. Hiervoor gaan we vooraf een instructie geven. De resultaten van deze intakes 
verzamelen we in de Excel file en/of in de verenigingsmap. 
Op basis hiervan gaan we 10 verenigingen ‘selecteren’ en met hen een concreet plan van aanpak 
opstellen.  
Het streven is om kort na de zomer met 3 verenigingen een plan te maken voor een plan van aanpak. 
Dan volgen aanvullend nog 7 verenigingen, waar het plan van aanpak voor 1 januari 2020 afgestemd 
is, zodat hier ook uiterlijk januari 2020 gestart wordt. 
 
Bijlage 3. Communicatie 
De Bondsraad heeft er bij de goedkeuring van het projectplan Verenigingsontwikkeling 2019+ voor 
gekozen om de uitvoering van dit projectplan niet bij de afdelingen neer te leggen. De ervaring leert 
dat de meeste afdelingen druk bezig zijn met de uitvoering van het eigen afdelingsactiviteitenplan en 
geen of maar beperkt capaciteit hebben voor extra werkzaamheden. Daar waar de afdeling aangeeft 
een rol te willen en kunnen spelen, worden hierover in overleg afspraken gemaakt. 
 
Via de Maandinfo en door aparte informatieve mails vooraf (bijvoorbeeld over het uitzetten van de 
monitor en over het benaderen van verenigingen op basis van de door hen aangegeven belangstelling 
voor specifieke doelgroepen) hebben we de afdelingsbesturen op regelmatige basis geïnformeerd.  
Als we wat intensiever contact hebben met verenigingen of ongebonden organisaties uit de afdelingen 
sturen we voortaan een korte mail naar de betreffende AB-secretaris met in de kopie de 
afdelingsondersteuner. Hierover hebben we de afdelingen in april geïnformeerd. Andersom stellen we 
het op prijs als afdelingen ons informeren als ze wat intensiever contact hebben met een vereniging of 
op het gebied van ongebonden sportaanbod.  
 
In elke Maandinfo geven we een korte update van de status van de uitvoering. 
Dit heeft geleid tot de volgende reacties: 
 Afdeling West heeft aangegeven dat ze vooraf betrokken hadden willen zijn bij de uitvoering van 

dit plan. We hebben hen daarop uitgenodigd voor een overleg in maart. Hierop hebben we een 
reactie ontvangen dat ze hierop later terug zullen komen, mogelijk in april of nog later.  

 Afdeling Oost heeft belangstelling getoond voor de resultaten uit de monitor. Inmiddels heeft elke 
afdelingen de resultaten uit de monitor ontvangen (voor de verenigingen uit de eigen afdeling). 
Het Hoofdbestuur heeft een complete versie ontvangen. 

 Afdeling Holland-Noord heeft aangegeven dat ze graag de vragen uit de monitor vooraf hadden 
willen ontvangen. 

 Andere afdelingen hebben niet gereageerd of (via het CvV) laten weten geen rol te willen of 
kunnen spelen. 

 
Via de Maandinfo zijn ook de Bondsraadsleden en overige geïnteresseerden op de hoogte gehouden 
van de status van de uitvoering van Verenigingsontwikkeling 2019+. 
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De communicatie met de verenigingen kende twee stappen: 
1. Het uitzetten van de monitor naar alle NTTB-verenigingen. 
2. Vervolgcontacten met de 98 verenigingen die aangegeven hebben persoonlijk contact te willen. 
 
Hoofdbestuursleden Koen en Peter hebben in februari een schriftelijke update ontvangen en deze op 
3 maart besproken met Marthijn en Ineke. 
 
Bijlage 4. Acties en accenten vanaf mei 
 Verder uitwerken segmentering en serviceniveau per segment 
 Opzetten format /digitale vragenlijst voor intakegesprekken en instructie voor mensen die vanuit 

de Tafeltennisbond verenigingen bezoeken. 
Dankzij toekenning van de SOS-subsidie hebben we een extra boost in het versterken van ons 
eigen kader in de begeleiding van de veranderprocessen. Najaar 2019 zal daarom ook aandacht 
zijn voor het opleiden van kaderleden die contact hebben met verenigingen, zodat deze mensen 
(nog) beter in gesprek kunnen gaan met verenigingen en hiervan een terugkoppeling kunnen 
geven. 

 Uitvoeren intakegesprekken. 
 Selecteren ontwikkelverenigingen en opstellen overeenkomst (maken van concrete afspraken, 

plan van aanpak, contractueel vastleggen). 
 Opstart traject middels een kick-off per ontwikkelvereniging. 
 
Urenoverzicht Inzet personeel  
Groen is realisatie tot 9 mei 2019. 
 

Naam Najaar 2018 Voorjaar 2019 Najaar 2019 opmerkingen 

Projectleider 
(mogelijk 
gedelegeerd aan 
Coördinator) 

80 – 25 uur 102 – 60 uur 82 Eigen personeel 
OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Coördinator 

100 –  50 uur 160 – 85 uur 100 Eigen personeel 
OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Medewerker 

40 – 0 uur 80 – 0 uur  160  
Eigen personeel 

Externe deskundigen 40 - 0 uur 200 – 0 uur 400 Ingehuurd 
personeel 
 

Aanvullend: 
Communicatie uren / 
maandinfo / 
afdelingen 

 10 uur   

Aanvullend: 
Vrijwilliger voor 
bouwen database 

 15 uur   

Totaal 260 uur  - 75 uur 542 uur – 170 uur 742 uur  

 
Opmerking: 
Van de 125 ingezette uren 2019 zijn 52 uur ‘inhuur’ uren. Dit komt neer op gemiddeld 3 uur per week. 
Alle overige uren vallen binnen de uren van Sportparticipatie. 
 
Tot slot 
We verwachten dat door de huidige stappen een grotere behoefte naar boven komt om verenigingen 
op deelgebieden te ondersteunen. Dit betreft verenigingen die zich hier duidelijk voor in willen zetten. 
Dit kan betekenen dat we in het vervolg Verenigingsontwikkeling 2020+ een differentiatie krijgen 
tussen een concreet plan voor het maatwerk ontwikkelen van een aantal verenigingen en een ‘niveau’ 
lager het concreet helpen van een groter aantal verenigingen, mogelijk geclusterd. 
Door de toekenning van de SOS-subsidie hebben we ruimte om het eigen kader beter te scholen, 
zodat we hierop adequaat in kunnen springen. 
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Stand van zaken uitvoering 

Project 
Bedrijfstafeltennis 2019+ 

 
 
Van: Marthijn van der Wal, projectleider 
Aan: Bondsraad 
Datum: 9 mei 2019 
 
Inleiding 
In 2017 is het project Bedrijfstafeltennis gestart. Begin 2018 is de menukaart Bedrijfstafeltennis 
gerealiseerd. In oktober is het vervolg projectplan Bedrijfstafeltennis 2019+ geschreven. Medio 2019 is 
het tijd voor een update. 
 
Achtergrond 
De Tafeltennisbond wil bedrijven helpen om bewegen, vitaliteit en plezier op de werkvloer te 
bevorderen. Hiertoe is een menukaart beschikbaar die zich richt op materialen, adviezen en events. Er 
is aanbod van demo’s en clinics.  
 
Beoogd was om in 2019 de menukaart verder ‘uit te rollen’ en bedrijfstoernooien te organiseren: 
Door de uitrol (marketing en communicatie) van de menukaart Bedrijfstafeltennis, in combinatie met 
het project PingPongbaas app, nemen in 2019 ca. 20 bedrijven product(en) en/of dienst(en) af van de 
menukaart. Naast het opbouwen van een netwerk en relatie met deze bedrijven en het vinden van de 
‘pingpongers’ in het land, is deze menukaart ook het verdienmodel. Doelstelling voor 2019 is € 4.000 
netto winst. 
 
Menukaart 
De menukaart is gerealiseerd (maart 2018) en samenwerkingen met partners gingen van start. De 
eerste stap, het maken van aanbod voor de doelgroep, was daarmee gereed. Maar de vervolgstap is 
het aan de man brengen van het aanbod. Beoogd was dat de PingPongbaas app daarin een rol zou 
spelen: bedrijven maken via gratis aanbod kennis met de producten en diensten van de bond en 
kunnen daarna mogelijk verleid worden door de aanschaf van producten van de menukaart. 
De PingPongbaas app i, zoals we weten, vertraagd gerealiseerd (lancering maart 2019) waardoor 
deze nog geen grote rol heeft kunnen spelen. Daarnaast hebben we inmiddels ook geleerd dat het 
‘verkopen’ van producten en diensten aan bedrijven tijdsintensief is en specialistisch werk.  
Daar waar (meerdere) bezoeken zijn geweest door collega’s van het Bondsbureau, gevolgd door veel 
telefonisch- en mailcontact, hebben we omzet weten te realiseren. Voorbeelden zijn FlowTraders 
(bedrijfstoernooi), MacLeasy (iPongs) en Viduate (gepland bedrijfstoernooi). 
We hebben echter niet de tijd en de vaardigheden om dit goed te doen. Een collega aantrekken 
hiervoor zou een oplossing kunnen zijn. Deze uitvoerder is ook genoemd in het projectplan, maar is 
(nog) niet actief en zou de volgende eigenschappen moeten hebben: 

- Een echte verkoper 
- Sportminded, overtuigd van mogelijke rol tafeltennis in bedrijfsvitaliteit 

 
Of de verkoper zijn eigen salaris ook terug kan verdienen met het aanbod dat we hebben is echter 
zeer de vraag. Waarschijnlijk is het beter om de huidige, reactieve manier van werken te handhaven, 
waarbij elke kans die ontstaat in ieder geval een positieve marge oplevert. 
 
Bedrijfstoernooien 
We bieden vanaf het najaar 2019 structureel aanbod om bedrijven te ondersteunen bij de organisatie 
van een tafeltennistoernooi of cyclus toernooien (competitie)… 
Vanaf najaar 2019 zijn er elk half jaar minstens 3 toernooien onder de regie van de Tafeltennisbond. 
Op basis van de huidige ontwikkelingen rondom Bedrijfstafeltennis lijkt dit product/aanbod gewenst. 
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Vier (beoogde) toernooien verder hebben we veel geleerd: 
- Het eerste toernooi (november, Tilburg) ging niet door wegens gebrek aan inschrijvingen. Les: 

we bereiken niet zo maar even de doelgroep. 
- Het tweede toernooi (januari, Amsterdam) was een succes. Amsterdam is een betere locatie 

voor bedrijven. Maar ook daar was het toch moeizaam om bedrijven te vinden. Het financiële 
plaatje was positief, met als belangrijkste oorzaak: de gastheer betaalde de catering, we 
hadden geen zaalhuur en partner Heemskerk verzorgde gratis de tafels. Les: zonder 
gelijksoortige steun kunnen we het financieel niet rond krijgen. 

- Voor het derde beoogde toernooi, op het NK, kregen we na inventarisatie onder lokale 
bedrijven via de clubs niet voldoende bedrijven op de been. Omdat op het NK al heel veel te 
organiseren viel, waar de introductieweek van PingPongbaas nog bij kwam, hebben we 
besloten om het toernooi niet te organiseren. Les: gelijk aan het eerste toernooi. 

- Viduate benaderde ons voor het organiseren van een toernooi. Werving en het financiële 
verhaal zijn daarmee voor ons afgedekt, een ideale situatie. Ook zij merkten dat werving lastig 
is (al is de doelgroep met een prijs >100 euro een hele andere). 

 
Voorlopige conclusies:  

- Werving van deelnemers en realisatie van een positief resultaat lukt alleen met partners/ 
opdrachtgevers. 

- Het betrekken van verenigingen, zoals Zwolle (NK), of initiatieven van verenigingen 
ondersteunen (Beste Pingponger van Haarlem) is een andere mogelijkheid. 

- In alle gevallen vraagt acquisitie / werving van bedrijven (forse) personele inzet. Koude 
acquisitie levert te weinig op. Persoonlijke contacten en het bezoeken van bedrijven is 
noodzakelijk in deze eerste opstartfase. Geld en mankracht ontbreken hier nu voor. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 

Bijlage 2 – agendapunt 3a 

 

 

 

 

 

NOTULEN VAN DE BONDSRAADSVERGADERING D.D. 17 NOVEMBER 2018 - BESLUITENLIJST 
 
Aanwezig: 

Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
Functiezetel Financiën / Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Wedstrijdzaken Theo Wijker 
 
Afdelingen 
Holland-Noord Gerard van Giessen (lid van verdienste) 
ZuidWest Nico van Erp (lid van verdienste), Roger van der Hammen (plv) 
West Peter Bakker (plv), Piet van Egmond (plv), Frank Lequin 
Noord Alfons Brink 
Limburg Maurice Gommans, Bob Meurs  
Gelre Ruud van Gerrevink 
Midden Wim Kielen, Peter Bouwman, Igor Heller (plv, RC, erelid), Ann Verhulst (plv) 
Oost Bob Kelderman 
 
Hoofdbestuur Wim van der Burgt, André Eerland, Peter Hanning, Stefan Heijnis, Koen Jacobs, Jan Simons 
Bondsbureau Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Michiel de Korte, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino,  
 Robbert Stolwijk, Marthijn van der Wal 
Ereleden/leden van verdienste Ton Willems 
Overige belangstellenden Martijn Haalman (secretaris West), Fokke Kraak (penn. Oost). Frans Muijzers (voorzitter West/  
 vertegenwoordiger CvV), Michel Offringa  (voorzitter Oost), Thijs van Veen (secretaris Midden),  Ina Wiekart,  
 Joke Wijker (HJCL),  
 
Afwezig met kennisgeving:  
BR-leden Maurice Seijkens - Functiezetel Marketing & Externe communicatie 
 Sophie Dijkers – ZuidWest, Maria ter Hoek – West, Ingeborg van den Boorn (plv), Paul Henfling (plv), Joop van Raaij – 
 Gelre, Frans van ’t Hul, Piet Korstanje (plv) - Oost 
Ereleden Paul Koopman 
Leden van verdienste Ron Adriaans (tevens lid CvB) en Wim Fassotte  
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Ag. Omschrijving Besluit Door wie Datum/af 

1 Opening en vaststelling agenda Besluit: De BRV stelt de agenda met enkele aanpassingen vast. BRV √ 

2 Mededelingen en ingekomen stukken    

 Schriftelijke vragen Besluit: De BRV neemt de antwoorden op de schriftelijke vragen voor 

kennisgeving aan. 

BRV √ 

3 Notulen Bondsraadsvergadering en actielijst    

a Notulen Bondsraadsvergadering d.d. 16 juni 2018  Besluit: De BRV stelt de notulen met een aanpassing unaniem vast. BRV √ 

b Voortgang actielijst per 17 november 2018 Besluit: De BRV stelt de voortgangs-actielijst unaniem vast. BRV √ 

4 Beleidsplannen en projectplannen    

a MJBP 2019+ Landelijk Besluit: De BRV gaat unaniem akkoord met de toezeggingen. BRV √ 

b Activiteitenplannen en budgetaanvragen 2019 

afdelingen met advies HB aan BR 

Besluit: De BRV stelt de activiteitenplannen en budgetaanvragen van de 

afdelingen unaniem vast. 

BRV √ 

c Projectplannen    

 Verenigingsontwikkeling Besluit: De BRV gaat uaniem akkoord. BRV √ 

 Pingpongaanbod Besluit: De BRV gaat unaniem akkoord. BRV √ 

5 Financiën    

a Toelichting op de begroting 2019    

b Rapportage van de Financiële Commissie    

c Begroting 2019 (incl Budgetaanvraag afdelingen) Besluit: De BRV gaat unaniem akkoord met de begroting 2019. BRV √ 

d Financiële stand van zaken derde kwartaal 2018    

e Verzoek om gelden uit de financiële reserve te 

mogen aanwenden voor de projectplannen 

Verenigingsontwikkeling en Pingpongaanbod 2019+ 

De BRV gaat akkoord met het begrotingsvoorstel voor het projectplan 

Verenigingsontwikkeling. 

Besluit: 2 stemmen tegen, 13 stemmen voor 

BRV √ 

  De BRV gaat akkoord met het begrotingsvoorstel voor het projectplan 

Pingpongaanbod.  

Besluit: 2 stemmen tegen, 1 onthouding, 12 stemmen voor 

BRV √ 

6 Bestuurlijke zaken    

a Toekomst functiezetels bondsraad    

b Reglementswijzigingen    

 i Tuchtreglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Tuchtreglement vast. BRV √ 

 ii Competitiereglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Competitiereglement vast. BRV √ 

 iii Afdelingsreglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Afdelingsreglement met 
een aanpassing vast. 

BRV √ 

 iv Reglement van Orde van de Bondsraad Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Reglement van Orde van 
de Bondsraad met een aanpassing vast. 

BRV √ 

c Juridische binding NTTB-leden aan besluiten van de Besluit: De BRV stelt dit unaniem vast. BRV √ 
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Dopingautoriteit 

7 W.v.t.t.k.: Afscheid van BR-leden   √ 

8 Rondvraag    

9 Sluiting    
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 

Bijlage 3 – agendapunt 3b 

 

 

 

 

 

NOTULEN VAN DE BONDSRAADSVERGADERING D.D. 17 NOVEMBER 2018 - ACTIELIJST 
 
Ag. Omschrijving Actie Door wie Datum/af 

1 Opening en vaststelling agenda    

2 Mededelingen en ingekomen stukken    

 Schriftelijke vragen    

3 Notulen Bondsraadsvergadering en actielijst    

a Notulen Bondsraadsvergadering d.d. 16 juni 2018     

b Voortgang actielijst per 17 november 2018    

4 Beleidsplannen en projectplannen    

a MJBP 2019+ Landelijk Actie: het HB bespreekt het inbedden van projecten in het MJBP en de 

reguliere begroting. 

HB √ 

  Actie: het HB bespreekt de aanvulling van het statusoverzicht 

projectplannen. 

HB  √ 

  Actie: het HB bespreekt het toevoegen van kern- en basisgegevens bij 

nieuwe initiatieven. 

HB  √ 

  Actie: het HB bespreekt de opzet van de rapportage en de 

penningmeester monitort en informeert de BRV 

HB 15-6-2019 

b Activiteitenplannen en budgetaanvragen 2019 

afdelingen met advies HB aan BR 

Actie: de evaluatie van de AcUB wordt aan de BRV teruggekoppeld HB 15-3-2019 

c Projectplannen    

 Verenigingsontwikkeling Actie: het HB bespreekt het opnemen van de concrete doelstellingen. HB √ 

 Pingpongaanbod Actie: het HB bespreekt welke keuze gemaakt wordt. HB √ 

5 Financiën    

a Toelichting op de begroting 2019    

b Rapportage van de Financiële Commissie    

c Begroting 2019 (incl Budgetaanvraag afdelingen)    

d Financiële stand van zaken derde kwartaal 2018    

e Verzoek om gelden uit de financiële reserve te Actie: de penningmeester informeert de BRV via een tussenrapportage. HB  √ 
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mogen aanwenden voor de projectplannen 

Verenigingsontwikkeling en Pingpongaanbod 

2019+ 

6 Bestuurlijke zaken    

a Toekomst functiezetels bondsraad Actie: de Agendacommissie en het HB stellen de agenda samen voor 
een themadag. 

Agendacie √ 

b Reglementswijzigingen    

 i Tuchtreglement    

 ii Competitiereglement    

 iii Afdelingsreglement    

 iv Reglement van Orde van de Bondsraad    

c Juridische binding NTTB-leden aan besluiten van 
de Dopingautoriteit 

   

7 W.v.t.t.k.: Afscheid van BR-leden    

8 Rondvraag    

  Actie: het HB vraagt in België en Duitsland over het spelen in twee 
competities. 
Actie: werven 3e lid agendacommissie 

Voorzitter 

 

Agendacie 

√ 

 

15-6-2019 

  Actie: het HB bespreekt een alternatief contributiestelsel HB 31-3-2019 

  Actie: Het HB bespreekt een nieuwe opzet voor de contributie HB 15-6-2019 

  Actie: het HB bespreekt de van afdeling West ontvangen brief met het 
AB 

HB √ 

  Actie: plaatsen foto’s op de website HB √ 

9 Sluiting    
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2018 TUCHTCOMMISSIE NTTB 
 
1. Algemeen 
Algemeen gesteld is het qua aantal zaken relatief een zeer rustig jaar geweest in 2018. Toch is het 
voor de Tuchtcommissie, ondanks het geringe aantal zaken, een zeer intensief jaar geweest dat de 
nodige werklast met zich mee heeft gebracht. Het intensieve aspect vloeit hoofdzakelijk voort uit het 
gegeven dat er twee meldingen waren van seksuele intimidatie/ongewenst gedrag. Deze onderzoeken 
zijn uiterst tijdrovend gebleken wat verklaarbaar is uit de zorgvuldigheid waarmee het vooronderzoek 
en de behandeling bij de Tuchtcommissie moet plaatsvinden. Een van die twee onderzoeken is in 
2018 tot een afronding gekomen. De tweede zaak loopt na vooronderzoek nog steeds en wacht, op 
het moment van opmaken van dit verslag, nog op een afronding door de Tuchtcommissie. Gelet op de 
persoonsgevoelige dossiers zal bij de opsomming van de uitspraken terughoudend informatie worden 
gegeven over beide zaken. 
In vergelijking met vier voorgaande jaren is het aantal tuchtzaken dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. In 
het afgelopen jaar werden vijf aangiftes gedaan, welke met uitzondering van drie zaken alle binnen 
het verslagjaar werden afgehandeld. De laatste twee zaken deden zich voor eind 2018 en zijn in 
februari 2019 afgedaan en worden beschouwd tot het verslagjaar 2018 te behoren. Eén zaak, zoals 
boven vermeld, is nog onder de tuchtrechter.  
 
2. Behandelde zaken 
De Tuchtcommissie (verder TUC) beperkt zich tot het weergeven van de tenlastelegging en de 
daarop, na schikking door de aanklager of na behandeling binnen de TUC, gevolgde uitspraak (voor 
de namen van aangeklaagde is X aangegeven, de overige spelers/betrokkenen met eerste letter 
achternaam of met een Y. Gelet op de privacyregels en de AVG-wetgeving zijn geen namen en 
verenigingen vermeld, hoewel deze voor insiders mogelijk wel zijn te herleiden. De volledige 
uitspraken staan eveneens gepubliceerd op de website van de NTTB. 
 
2.1   
Aanklacht 
Dat u zich, als lid van de NTTB en van de TTV Y, 
tijdens de op 17 maart 2018 gespeelde competitiewedstrijd tegen B. schuldig heeft gemaakt aan het 
schoppen/trappen tegen de teltafel. 
 
Strafbare handelingen 
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of een overtreding als 
bedoeld in: 
artikel 5 onder aanhef en onder a van het Tuchtreglement (TR) juncto artikel 3. 5. 2. 1.A Spelregels 
(wangedrag) en/in samenhang met artikel 5 onder aanhef en onder a, en f van het Tuchtreglement 
juncto artikel 10 lid 4 van de Statuten in combinatie met artikel 9 lid 1 onder a en b Algemeen 
Reglement (samengevat: verplichtingen leden NTTB en het niet-schaden van belangen van de NTTB 
en de tafeltennissport). 
 
Schikkingsvoorstel 
Op grond van het gestelde in artikel 20 van het Tuchtreglement NTTB is de aanklagerbevoegd een 
voorstel tot schikking te doen. Gelet op alle relevante feiten en omstandigheden in onderhavige zaak 
komt de aanklager tot de conclusie dat een dergelijk voorstel kan worden gedaan. Bij de bepaling van 
de sanctie is de aanklager uitgegaan vaneen preventieve werking voor de toekomst. 
 
Dit aanbod tot schikking houdt in: 
het opleggen van een geldboete van € 50, 00 geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van twee 
jaren, ingaande op 14 mei 2018. Bij de bepaling van de hoogte en het voorwaardelijke karakter van de 
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sanctie is rekening gehouden met het feit dat u aanstonds uw excuses heeft aangeboden en niet 
eerder tuchtrechtelijk bent bestraft. 
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief dit 
schriftelijk kenbaar te maken aan: 
NTTB 
t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken 
Mevr. A. de Jong 
Postbus 600 
2700 MD Zoetermeer. 
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke vervolging. 
Het systeem van het doen van een aanbod tot schikking is gebaseerd op een snellere afdoening, 
waarbij de opgelegde sanctie lager uitvalt dan gebruikelijk is voor dergelijke overtredingen. Bij 
schuldigverklaring door de Tuchtcommissie moet u dan ook rekening ermee houden dat de opgelegde 
sanctie in beginsel hoger kan uitvallen. 
Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden overgedragen 
aan de Tuchtcommissie en zullen alle relevante stukken aan u worden toegezonden. U krijgt alsdan 
alle gelegenheid tot het voeren van een verweer. 
 
Schikkingsvoorstel geaccepteerd 
 
2.2 
Beschikking 
In een brief van 8 juni 2018 aan de Tuchtcommissie NTTB heeft de heer A. Sialino (directeur 
tafeltennis NTTB) verklaard de brief van 27 mei 2018 van de heer Y, gericht aan het meldpunt 
Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag van de NTTB, te beschouwen als een formele aangifte. 
 
Naar aanleiding hiervan is door de Tuchtcommissie een onderzoekscommissie ingesteld (bestaande 
uit mr. A.M.F. Geerling en mr. G. Beelen) om een vooronderzoek in te stellen naar hetgeen in 
voornoemde brief van de heer Y is opgenomen. 
 
Dit vooronderzoek is op 20 november 2018 afgerond. De onderzoekscommissie heeft haar 
bevindingen vastgelegd in de rapportage d.d. 27 november 2018 
Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek heeft de onderzoekscommissie besloten geen 
aanklacht tegen de heer X uit te brengen.  
 
De onderzoekscommissie, 
namens de Tuchtcommissie NTTB 
  
2.3  
Aanklacht 
Naar aanleiding van deze aangifte en andere afgelegde verklaringen bij de commissie van onderzoek 
heeft de commissie besloten u in staat van beschuldiging te stellen en de volgende aanklacht tegen u 
te formuleren: 
 
dat u, in de periode van september 2017 tot en met juni 2018, als lid van de NTTB en als lid en 
begeleider van tafeltennisvereniging Y 
- tegen een of meerdere leden van TTV Y hebt verteld dat u op minderjarige jongens valt; 
- tegen een of meerdere leden van TTV Y hebt verteld dat u verliefd bent op een minderjarig lid van 
TTV Y van wie u begeleider - als bedoeld in het Reglement Seksuele Intimidatie – was; 
- tegen een of meerdere leden hebt verteld dat u - ook nadat verschillende (bestuurs)leden u hadden 
gezegd dat niet te doen en nadat u in 2012 al een soortgelijke situatie hebt meegemaakt met een 
(ander) jeugdlid van TTV Y - voornemens bent om deze minderjarige met uw gevoelens te 
confronteren op het moment dat die minderjarige de leeftijd van zestien jaar bereikt. 
 
Strafbare handelingen 
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare handelingen en/of overtredingen als 
bedoeld in: 
artikel 5 onder aanhef, onder e en onder g van het Tuchtreglement in samenhang met artikel 3, 
tweede lid, onder a, onder 3 van het Reglement Seksuele Intimidatie; 
en/of artikel 3, tweede lid, onder c, onder 6 van het Reglement Seksuele Intimidatie  
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en/of artikel 3, tweede lid, onder f. onder 5, van het Reglement Seksuele Intimidatie. 
 
Noot: deze zaak is nog in behandeling bij de Tuchtcommissie. 
 
2.4  
Aanklacht 
Op grond van de aangifte bent u door de aanklager in staat van beschuldiging (aanklacht) gesteld. De 
aanklacht luidt als volgt:  
dat u, als lid van de NTTB en TTV Y,  
gedurende de op 22 september 2018 gespeelde wedstrijd tussen TTV Y en TTV Z, wedstrijdnummer 
x, gedurende het verloop van de wedstrijd:  
1. de heer O (voorzitter TTV Y) heeft gemaand om andere in de zaal aanwezige jeugdspelers en/of 
kinderen hun bek te laten houden, anders zou u ze wel op hun bek slaan (dan wel een uitlating van 
gelijke strekking);  
2. zich in negatieve zin (denigrerend en/of beledigend) hebt uitgelaten ten opzichte van de heer O, 
onder andere door de heer O (meerdere keren) voor ‘kankermongool’ uit te maken;  
3. zich in bedreigende zin hebt uitgelaten ten opzichte van de heer O door aan te geven dat u hem 
ook graag zou slaan;  
4. het wedstrijdformulier met de kopieën onbruikbaar heeft gemaakt door deze onder te krassen en/of 
te verscheuren;  
5. de heer P (wedstrijdsecretaris Y) heeft weggeduwd, bij diens poging om het wedstrijdformulier en/of 
de kopieën van beschadiging te redden;  
6. een pen richting de heer S (toeschouwer) heeft gegooid. 
Strafbare handelingen  
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan overtredingen als bedoeld in:  
art. 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder a. in samenhang met hetgeen is gesteld in art. 
3.5.2.1 A van de Spelregels NTTB, i.c. ernstig wangedrag. 
 
Besluit:  
een straf op te leggen van uitsluiting van 3 bindende wedstrijden te noemen in het 
Competitiereglement, zoals verwoord in artikel 44 onder h van het Tuchtreglement;  
- waarvan 2 wedstrijden voorwaardelijk ex artikel 45 van het Tuchtreglement;  
- met een proeftijd van een 1 jaar ingaande 1 maart 2019. 
 
2.5 
Aanklacht  
Dat u, als lid van de NTTB en TTV Z,:  
gedurende de op 24 november 2018 gespeelde jeugdwedstrijd tussen TTV Y 4 en TTV Z 3 de heer K, 
coach van TTV Y 4, (meermalen) in het gezicht heeft geslagen;  
en  
in de richting van de heer K de volgende woorden heeft geuit: “ik schop jou helemaal dood” en/of “ Als 
je zo doorgaat, sla ik je dood".  
 
Strafbare handelingen en overtredingen:  
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding als 
bedoeld in:  
Artikel 5 onder aanhef, onder d, e en f van het Tuchtreglement (TR) van de NTTB. 
 
Besluit 
de heer X  
- de sanctie ex artikel 44 onder d. van het Tuchtreglement NTTB op te leggen van een schorsing van 
één (1) jaar met ingang van 1 maart 2019;  
- waarvan 3 maanden voorwaardelijk ex artikel 45 lid 1 van het Tuchtreglement NTTB;  
- met de bepaling, op grond van het gestelde in artikel 45 lid 3 Tuchtreglement NTTB, dat hij 
gedurende de schorsingstermijn geen toegang tot de accommodatie van TTV Z heeft bij de bindende 
thuiswedstrijden van het team van zijn zoon K. Indien er sprake is van een overgang van zijn zoon K 
naar een andere vereniging in het seizoen 2019/2020 geldt deze bepaling voor de nog resterende 
periode van schorsing ook voor de accommodatie van die vereniging.  
Tevens mag hij tijdens de schorsing geen enkele functie binnen de TTV Z bekleden.  
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- dat TTV Z ex artikel 62 van het Tuchtreglement NTTB gehouden is uitvoering te geven aan de 
opgelegde sanctie en dient zorg te dragen voor de controle daarop;  
- spreekt de heer X vrij van hetgeen overigens (zie artikel 5 aanhef onder d van het Tuchtreglement 
NTTB) is ten laste gelegd.  

 

3. Algemene opmerkingen 
3.1. Werken met een vaste aanklager 
In 2018 is wederom gewerkt met het rouleren van de aanklager uit de leden van de TUC. Daarnaast is 
in de twee zware zaken gewekt met de inzet van een onderzoekscommissie bestaande uit twee leden 
van de TUC, die, indien van toepassing, ook gezamenlijk de aanklacht opstellen. Uiteraard doen 
degene(n) die als aanklager fungeren niet mee aan het verdere verloop van het tuchtproces in die 
zaak. 
 
3.2  Ernstig wangedrag weer in beeld 
De TUC heeft helaas moeten vaststellen dat ook in 2018 zich wederom een ernstige misdraging 
(wangedrag) heeft voorgedaan, i.c. het uitdelen van een klap en het uiten van bedreigende 
bewoordingen door een toeschouwer, tevens lid van de NTTB. Dit tijdens een wedstrijd bij de jeugd 
waarin zijn zoon deel uitmaakte van een van de teams. Deze handelingen werden verricht ten 
opzichte van de coach van het andere team. 
 
4. Samenstelling van de Tuchtcommissie (TUC) 

Het gehele verslagjaar is de TUC voltallig aanwezig en actief geweest. 

De TUC bestond uit de volgende personen: 

Mr. G. (Gerard) Beelen   voorzitter 

Mr. A. (Tom) de Wit   lid; 

Mr. A.M.F. (Albert) Geerling  lid; 

Mr. W. (Wouter) Kok   lid; 

Mr. R. (Rudger) Lammerts  lid; 

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.  

 
5. Ondersteuning secretariaat 
Vanaf begin van het jaar is het secretariaat van de TUC vervuld door Antoinette de Jong. Zij heeft zich 
in de tuchtrechtelijke materie zeer snel ingewerkt, ondanks het feit dat zij al een drukke baan als 
directiesecretaresse op het Bondsbureau uitvoert en bij aanvang nog niet ingevoerd was in de 
tuchtrechtelijke kennis en materie. In korte tijd heeft zij die kennisbarrière geslecht. Met name tijdens 
het arbeidsintensieve secretariaat van de twee gememoreerde zaken over de meldingen seksuele 
intimidatie en ongewenst gedrag heeft zij vakvrouwschap getoond en daarmee de Tuchtcommissie op 
uitstekende wijze ondersteund. 
De TUC is haar voor de vele en voortreffelijk uitgevoerde werkzaamheden van het afgelopen jaar veel 
dank verschuldigd. 

 
6. Gemiddelde doorlooptijd zaken en taak aanklager 
De gemiddelde doorlooptijd bedroeg vorig jaar ca. 84 dagen per zaak. Dat getal is in 2018 zeker niet 
gehaald. In de vier reeds afgewerkte zaken komt het gemiddelde uit op 97 dagen. 
De gewenste gemiddelde doorlooptijd van twee maanden (60 dagen) is dit jaar dus wederom niet 
gehaald. 
Dit komt voornamelijk door de zware zaken die gelet op de te onderzoeken onderwerpen, de 
gecompliceerdheid daarvan en de vereiste zorgvuldigheid veel tijd vergen. De nog lopende zaak uit 
2018 zal dat gemiddelde nog verhogen. De TUC blijft streven naar kortere doorlooptijden. 
 
Er zijn drie mogelijkheden voor een aanklager. De aangeklaagde persoon ontvangt van de aanklager: 
- een beschikking; 
- een schikkingsvoorstel; 
- een aanklacht. 
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Bij een beschikking wordt door de aanklager besloten dat geen tuchtrechtelijke vervolging plaatsvindt. 
Bij een schikkingsvoorstel doet de aanklager een voorstel en indien door de aangeklaagde wordt 
ingegaan op het voorstel, stuurt deze binnen 14 dagen een bevestiging van akkoord naar het 
Bondsbureau. Bij het niet-accepteren volgt een behandeling door de TUC. 
Bij een aanklacht, waarbij de zaak wordt voorgelegd aan de TUC, krijgt aangeklaagde een termijn van 
14 dagen voor het voeren van verweer. Na binnenkomst van het verweer wordt een van de leden van 
de TUC belast met het opstellen van de conceptuitspraak die vervolgens langs alle leden, met 
uitzondering van de aanklager, gaat. Daarna tekent de voorzitter of diens plaatsvervanger de 
uitspraak. 
 
7. Lijst Tuchtzaken 2018 
 

nummer aangifte wie Schikking/uitspraak Datum uitspraak 

18-001 10-04-18 Lid NTTB Schikking  14-05-18 

18-002 08-06-18 Directeur NTTB Beschikking aanklager 23-11-18 

18-003 28-07-18 Voorzitter TTV Nog in behandeling TUC ? 

18-004 27-10-18 ACL Oost Uitsluiting 3 wedstrijden 14-02-19 

18-005 28-11-18 Voorzitter TTV Schorsing 1 jr. + 
accommodatieverbod 

28-02-18 

 

8. Vergelijking voorgaande jaren 

 

Overzicht Tuchtzaken 
Aantal tuchtzaken 

2018 
5 zaken, waarvan 1x schikking, 1x beschikking en 2 uitspraken. 1 zaak nog in 
behandeling. 

2017 6 zaken, waarvan 2x schikking en 1x sepot 

2016 4 zaken, waarvan 2x schikking en 2x niet-ontvankelijk 

2015 4 zaken, waarvan 1x niet-ontvankelijk en 1x sepot 

2014 14 zaken (21 uitspraken) waarvan 2x schikking en 2x niet-ontvankelijk 

2013 6 zaken, waarvan 1x sepot en 1x schikking 

2012 6 zaken, waarvan 1x sepot en 3x schikking 

2011 11 zaken (15 uitspraken), waarvan 1x sepot en 2x schikking 

2010 13 zaken, waarvan 2 niet-ontvankelijk 

Overzicht 
Doorlooptijden 

 2010 12 weken 

2011 11 weken 

2012 11 weken 

2013 9 weken 

2014 8 weken 

2015 8 weken 

2016 2 weken 

2017 12 weken 

2018 14 weken 

 
Didam,12 maart 2019 
 
Namens de Tuchtcommissie 
 
(w.g.) 
Mr. G. Beelen (voorzitter) 

  



30 
 

Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 6 – agendapunt 4c 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2018 COMMISSIE VAN BEROEP NTTB 
 
Inleiding 

Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over het bondsjaar 2018 bestaat uit twee gedeelten. 

Het eerste gedeelte bevat een beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van de 

commissie. Vervolgens is in het tweede gedeelte een bijlage opgenomen, bevattende tabellen met 

gegevens over de aantallen beroepszaken. 

 

Samenstelling 

De Commissie van Beroep bestond uit prof. mr. H.J.B. Sackers (voorzitter), mr. R.N.T.J. Adriaans, mr. 

L.G.U. Compri en mr. dr. R. Feunekes. 

 

Werkwijze 

Bij het begin van dit verslagjaar waren geen zaken aanhangig. In het verslagjaar werd in geen enkele 

zaak hoger beroep ingesteld. 

 
Adviezen 
In het verslagjaar heeft de voorzitter van de commissie deelgenomen aan de advisering aan het 
Hoofdbestuur inzake het rapport van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie in de sport, 
alsmede met betrekking tot een aantal voorgenomen wijzigingen in de reglementen en de doorwerking 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

De tabellen van de bijlage 

De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.  

 

Ten slotte 

De Commissie van Beroep dankt de medewerkers en medewerksters van het Bondsbureau, die de 

commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.  
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Bijlage 
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2018 van de Commissie van Beroep 
 
Tabel 1: 
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar bij de Commissie van Beroep 

1999: 1 zaak 2000: 0 zaken 2001: 2 zaken 
2002: 3 zaken 2003: 4 zaken 2004: 2 zaken 
2005: 2 zaken 2006: 0 zaken 2007: 3 zaken 
2008: 0 zaken 2009: 1 zaak 2010: 7 zaken 
2011: 4 zaken 2012: 1 zaak 2013: 1 zaak 
2014: 1 zaak 2015:  0 zaken 2016: 0 zaken 
2017: 0 zaken 2018: 0 zaken 

 
 
Tabel 2:  
Overzicht van de zaken uit 2018 bij de Commissie van Beroep 

 - op 1.1.2018 nog aanhangig:  0 zaken   
 - nieuw aanhangig gemaakt:  0 zaken  
 - in verslagjaar afgedaan:  0 zaken   
 - ingetrokken:    0 zaken   
 - op 31.12.2018 niet afgedaan:  0 zaken   

 
 
Tabel 3:  
Overzicht van de soorten uitspraken Commissie van Beroep 

uitspraak:     2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
      2016 
      2017 
      2018 
totaal:      0 1 1 1 4 7 1
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
niet-ontvankelijk in hoger beroep   0 0 0 0 0 0 
uitspraak TUC bevestigd (bewijs)   0 0 3 2 1 1 
uitspraak TUC bevestigd (kwalificatie)   0 0 0 1 2 0 
uitspraak TUC bevestigd (sanctie)    0 0 1 1 2 1 
uitspraak TUC vernietigd (bewijs)   0 1 0 2 0 0 
uitspraak TUC vernietigd (kwalificatie)   0 0 0 1 0 0 
uitspraak TUC vernietigd (sanctie)    0 1 2 1 2 0 
tenuitvoerlegging      1 0 0 0 0 0 
verlenging proeftijd     0 0 0 0 0 0 
voorlopige schorsing     1 0 0 0 0 0 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 

Bijlage 7 – agendapunt 4d 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 VAN HET COLLEGE VAN ARBITERS 
 
 
Inleiding 

Het jaarverslag van het College van Arbiters over het bondsjaar 2018 bestaat uit dit algemene deel, 

met een korte beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van het college. Vervolgens is 

een Bijlage I opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de aantallen arbitragezaken en/of 

bindende adviezen. Dit jaarverslag bevat geen Bijlage II (gewoonlijk een samenvatting van de arbitrale 

vonnissen opgenomen die in het verslagjaar werden gewezen). De integrale tekst van alle arbitrale 

vonnissen is gepubliceerd op de website van de NTTB. 

 

Samenstelling 

Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van 

Beroep. Per zaak worden drie leden benoemd ter behandeling van die zaak. In spoedeisende zaken 

wordt, op verzoek van partijen en na verkregen toestemming, de behandeling van zo een zaak aan de 

Enkelvoudige Kamer opgedragen. Het College van Arbiters staat onder voorzitterschap van prof. mr. 

H.J.B. Sackers. 

 

Zaken 

In dit verslagjaar werd geen nieuwe zaak ingediend. 

 

De tabellen van de bijlage 

De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.  

 

Ten slotte 

Tot slot spreekt het college dank uit voor de wijze waarop de medewerkers en medewerksters van het 

Bondsbureau de taak van het college in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage I 
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2017 van het College van Arbiters 
 
Tabel 1: 
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar bij het College van Arbiters 

1999: 1 zaak 2000: 1 zaak 
2001: 1 zaak 2002: 3 zaken 
2003: 2 zaken 2004: 4 zaken 
2005: 3 zaken 2006: 3 zaken 
2007: 2 zaken 2008: 4 zaken 
2009: 2 zaken 2010: 2 zaken 
2011: 1 zaak 2012: 1 zaak 
2013: 0 zaken 2014: 2 zaken 
2015: 1 zaak 2016: 1 zaak 
2017: 1 zaak 2018: 0 zaken 

 
Tabel 2:  
Overzicht van de zaken uit 2017 bij het College van Arbiters 

 - op 1.1.2018 nog aanhangig:  0 zaken   
 - nieuw aanhangig gemaakt:  0 zaken   
 - in verslagjaar afgedaan:  0 zaken   
 - ingetrokken:    0 zaken   
 - op 31.12.2018 niet afgedaan:  0 zaken   

 
Tabel 3:  
Onderwerp van de arbitragezaken  

Onderwerp:   2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Verenigingsrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lidmaatschap  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NTTB-reglementen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Overeenkomsten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Wanprestatie  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Onrechtmatige daad 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
Competitie  0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 
Evenementen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabel 4:  
Overzicht van de soorten uitspraken College van Arbiters 

Uitspraak     2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
 
totaal      0 0 0 1 0 1 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
bodemzaken: 
eiser niet ontvankelijk     0 0 1 0 0 0 0 
vordering (deels) toegewezen   0 0 1 0 0 1 0 
vordering (deels) afgewezen   0 0 1 1 1 1 3 
veroordeling proceskosten   0 0 1 0 1 1 3 
 
bijkomende uitspaken: 
rectificatie gelast    0 0 0 0 0 0 0 
 
voorzieningen: 
vordering (deels) toegewezen   0 0 0 1 0 0 0 
vordering (deels) afgewezen   0 0 0 0 0 0 1 
overige voorzieningen    0 0 0 1 0 0 0 
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Bijlage 8 – agendapunt 4e. 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 VAN DE REGLEMENTSCOMMISSIE 
 

De twee belangrijkste terreinen waarop de Reglementscommissie in 2018 actief is geweest zijn 

seksuele intimidatie en de privacywetgeving. 

Het advies van de Adviescommissie De Vries inzake seksuele intimidatie in de sport heeft geleid tot 

een aanscherping van het Tuchtreglement. De Adviescommissie beval aan dat sportbonden, 

verenigingen en hun leden verplicht worden gesteld gevallen van seksuele intimidatie aan te geven bij 

de tuchtrechter en indien het om strafbare feiten volgens Nederlands recht gaat ook aangifte te doen 

bij de politie.  

 

Op aanbeveling van het Hoofdbestuur, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de 

Reglementscommissie heeft de Bondsraad besloten geen aangifteplicht voor alle leden in te stellen. 

Wel voor bondsfunctionarissen (die hebben die plicht al omdat zij strafbare feiten moeten aangeven bij 

de Tuchtcommissie), mogelijk voor verenigingsbestuurders maar niet voor andere leden. Dat kan snel 

leiden tot beschuldiging van laster of smaad of tot valse beschuldigingen. Of verenigingsbestuurders 

aangifteplicht moeten krijgen is onderwerp van discussie. Zij krijgen dan een zorgplicht, en de vraag is 

of we dat binnen de NTTB willen en wat we dan van de verenigingen verwachten. Hierover is nader 

beraad nodig.  

Daarom is in het Tuchtreglement de aangifteplicht beperkt tot hen die dat in alle andere gevallen van 

overtredingen conform het Tuchtreglement al zijn: organen van de NTTB en bondsfunctionarissen. 

Wel zijn via het Tuchtreglement lid-verenigingen expliciet toegevoegd als leden die aangifte kunnen 

doen. Ook is opgenomen dat indien er aangifte wordt gedaan en het overtredingen inzake seksuele 

intimidatie betreft die ook volgens Nederlands recht strafbaar zijn aangifte wordt gedaan bij de politie. 

In het Algemeen Reglement is wel een meldplicht opgenomen voor alle leden en lid-verenigingen. 

Deze meldingen dienen te worden gedaan bij de hiertoe door de NTTB aangestelde 

vertrouwenspersonen of bij de aanklager NTTB.  

 

Het tweede grote onderwerp voor de Reglementscommissie was de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Deze wet is op 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie van kracht 

geworden. De wet stelt eisen aan alle organisaties, dus ook aan de NTTB, die gebruik maken van 

persoonsgegevens. Belangrijkste punten zijn dat elk lid toestemming moet geven aan de NTTB voor 

het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens en deze toestemming kan beperken of in het geheel 

niet verlenen. Van topsporters en parasporters zijn meer persoonsgegevens vereist, en dat vraagt om 

een uitgebreider toestemming van de betrokken leden. Bestuurders, medewerkers en vrijwilligers die 

toegang hebben tot persoonsgegevens dienen een verklaring te ondertekenen die geheimhouding van 

deze gegevens garandeert. Met bedrijven en andere organisaties die gebruik maken van 

ledengegevens die zij van de NTTB krijgen dient een verwerkersovereenkomst te worden gesloten.  

De Reglementscommissie heeft het Hoofdbestuur en het Bondsbureau geadviseerd over de inhoud 

en vorm van toestemmingsverklaringen, geheimhoudingsverklaringen en verwerkersovereenkomsten. 

De invoering van de AVG is nog niet afgerond en gedurende dit proces zal de Reglementscommissie 

deze advisering voortzetten. 

 

In de Bondsraad van november 2018 is via het Tuchtreglement de mogelijkheid geschapen dat de 

functie van Aanklager NTTB ook kan worden vervuld door meerdere leden van de Tuchtcommissie 

en/of Commissie van Beroep. Dit in verband met de toegenomen complexiteit van aangiften bij de 

Tuchtcommissie.  

 

In de Bondsraad van juni 2018 zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Competitiereglement. Door 

het schrappen van twee leden uit artikel 22 is er geen dispensatie meer nodig voor dames om in de 

landelijke herencompetitie uit te komen. Het aantal competitiewedstrijden dat in verband met 
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internationale uitzendingen van competitiespelers kan worden verleend is beperkt tot 2 per competitie. 

In november zijn enkele kleine wijzigingen in de opzet van de kampioensgroepen jeugd doorgevoerd. 

 

Via aanpassingen van het Afdelingsreglement en het Reglement van Orde van de Bondsraad is de 

wijze van verslaglegging van de Bondsraad en de afdelingsledenvergaderingen gemoderniseerd.  

 

De juridische binding van de NTTB met de Dopingautoriteit is via een besluit van de Bondsraad 

vastgelegd. Dit voorkomt procedurele problemen in eventuele dopingzaken.  

 

Zoals gebruikelijk heeft de Reglementscommissie in samenwerking met de Scheidsrechterscommissie 

het HB geassisteerd bij de verwerking van de wijzigingen in de Spelregels. Die waren dit jaar beperkt 

tot enkele wijzigingen van reclameregels in het speelveld.  

 

Naast deze activiteiten heeft de Reglementscommissie adviezen gegeven aan Bondsraadsleden, het 

Hoofdbestuur, afdelingen en verenigingen over de uitleg van diverse reglementen. Een aantal 

voorbeelden: 

 

 De toepassing van promotie en degradatie in diverse competities 

 De goedkeuring van oranje non-celluloid ballen 

 Het uitkomen in meerdere competities tegelijk (met name internationaal) 

 Het aantal invalbeurten van een speler die in meerdere competities speelt 

 Het uitkomen in nationale en Europese clubcompetities 

 De verhouding tussen contributie van verenigingsleden en persoonlijke leden 

 De inhoud van boetelijsten en de wijze waarop deze moeten worden vastgesteld 

 Het staken van een wedstrijd wegens te lage temperaturen 

 De bevoegdheid van een competitieleider een competitiewedstrijd te staken 

 De toepassing van het Penalty Point Systeem (gele en rode kaarten en het kunnen 
aantekenen van beroep tegen het geven van kaarten) 

 Het kunnen uitkomen in een beslissingswedstrijd 

 Het nemen van rechtsgeldige besluiten door afdelingen in andere bijeenkomsten dan een ALV 

 Het tegelijkertijd spelen van meerdere competitiewedstrijden 

 De actualiteit van de modelstatuten voor verenigingen 

 De positie van een tafeltennisvereniging die deel uitmaakt van een voetbalvereniging 

 Geldige redenen voor het uitstellen van competitiewedstrijden 

 Het spelen met niet-toegestaan materiaal 

 

De Reglementscommissie kent nog steeds twee vacatures. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 9 – agendapunt 4f 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2018 VAN DE FONDSBEHEERSCOMMISSIE VAN 
HET LANDELIJK STEUNFONDS 
 

1. Inleiding 
De Fondsbeheercommissie kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen. De 
commissieleden onderhielden verder contact per telefoon en e-mail. 
 
Peter van Mil was op accommodatiegebied opnieuw actief in de advisering en begeleiding van t.t.v's. 
Zo was en is hij onder meer betrokken bij de mogelijke komst van een C-accommodatie in Den Haag 
en bij de nieuwbouwplannen voor accommodaties in Tilburg, Wessem, Almere en Middelstum. 
Daarnaast heeft hij regelmatig overleg over (groot)-onderhoud, over renovaties en over problemen 
rondom ventilatie, verlichting, vloeren enz. 
 
Het eerdere overleg met de afdeling ZuidWest, over de samenvoeging van het vermogen van het 
bestaande 'Accommodatiefonds ZuidWest' met het vermogen van het Landelijk Steunfonds, heeft met 
ingang van 1 januari 2018 tot een afronding geleid. De toevoeging van dit afdelingsfonds aan het 
vermogen van het Landelijk Steunfonds heeft inmiddels plaatsgevonden.  
 

2. Samenstelling van de commissie 

In 2018 was Ad Bouwman aftredend volgens het daartoe opgestelde rooster.  

Hij stelde zich herkiesbaar en werd in de Bondsraadvergadering van 16 juni 2018 opnieuw benoemd 

als lid van de commissie.  

 

Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de commissie als volgt: 

Jacques Derksen voorzitter   Kapelle 

Ad Bouwman penningmeester, secretaris  Nijmegen 

Peter van Mil lid   Veghel 

Edgar Verkooijen lid    Tilburg 

 
3. Financiën          
3.1 Balans per  31 december 2018 
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
    31-12-17           31-12-18               31-12-17          31-12-18 

activa:           €       €               passiva            €                   € 
lopende leningen Steunfonds t/m   

2017    86.500    84.000  eigen vermogen   103.376             104.249 
Overdracht saldi ZuidWest      7.460  + overdracht saldi    7.460 

 
      91.460  leningen ZuidWest 
af:  ontvangen aflossingen    46.300    ./. 57.235 
      40.200  34.225  

 
bank - spaarrekening    61.000  72.500 
bank - rek. courant      1.801    3.901 

 
nog te ontv. rente leningen t.t.v.'s        331      295          nog te betalen  
nog te ontv. rente spaarrekening           66             33           bankkosten           22         25

      ---------               ---------        ---------    -------
--    103.398              111.734       103.398          111.734 

     = = = =               = = = =                   = = = = = = = = = 
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3.2  Exploitatierekening 
       begroting  werkelijk begroting  
          2018   2018  2019 

 
rentebaten leningen u/g verenigingen          830            930        870 
rentebaten spaarrekening                       60               33                  30   
             890           963         900 
af: bankkosten minus –rente                     90                   90           100 
positief exploitatiesaldo        800        873        800 

          ====      ====      ==== 
 

3.3 Toelichting op het financieel overzicht 2018 
In de posten “lopende leningen steunfonds” en “ontvangen aflossingen” is per eind december 2018 
niet meer opgenomen de in 2017 volledig afgeloste lening van de tafeltennisvereniging Cevelum te 
Cuijk. 
TTV Disnierats maakte in 2018 gebruik van de mogelijkheid om haar lening vroegtijdig volledig af te 
lossen. 
 
Het verloop van het eigen vermogen was in 2018 als volgt: 
 
saldo per 1 januari 2018        €    103.376 
bij:  exploitatiesaldo 2018        "            873 
saldo per 31 december 2018        €    111.709 
          = =  = = = = 

 
4.   Overzicht verstrekte  lopende  leningen Fondsbeheerscommissie (allen met rente 2%) 
verenigingen  plaats oorspr.  restant restant looptijd ingangsdatum  
  hoofdsom  hoofdsom hoofdsom (in jaren) overeenkomst 
    01-01-2018 31-12-2018       
Flash Eindhoven   7.500   750      0 10 01-10-2008  
Tios ’51 Tilburg   7.500 1.500    750 10 01-03-2009 
HTC Hoofddorp   6.000 1.200    600 10 01-09-2009 
Kracht & Vriendschap Renkum   6.000 1.800 1.200 10 01-06-2010  
Sar ’72 Kloosterzande   5.500 1.650 1.100 10 01-06-2010  
Luto Tilburg   6.000 1.800 1.200 10 16-09-2010 
 
Disnierats Hoorn   7.500 3.000        0 10 16-08-2011  
Cevelum Cuijk   2.500    500        0   5 01-11-2012  
Westerzicht Vlissingen   7.500 4.500 3.750 10 01-10-2013  
Swift Deventer   7.500 4.000 3.750 10 01-12-2013  
Dordrecht Dordrecht   5.000 4.000  3.500 10 16-03-2015 
Almere United Almere   3.000 2.000  1.500   6 01-07-2015 
TTCV Veghel   7.500 6.000  5.250 10 01-11-2015 
 
Shot Wageningen   7.500 7.500  6.750 10 01-06-2017 
   --------- -------- -------- 
   84.000 40.200 29.350  
  ======= ======  ====== 
Overdracht saldi leningen ZuidWest 
Flash Eindhoven     500     500        0 10 04-08-2008 
Tios ’51 Tilburg  1.500  1.500     750 10 22-02-2009 
Sar ’72 Kloosterzande  1.350  1.350     900 10 18-03-2010 
TTCV Veghel  2.400  2.400  1.800 10 18-02-2011 
Westerzicht Vlissingen  1.710  1.710  1.425 10 14-10-2013 
  91.460 47.660 34.225 

 
Nijmegen, januari 2018 
 
Jacques Derksen, Ad Bouwman, Peter van Mil, Edgar Verkooijen 
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Historisch overzicht van alle door de beheerscommissie Landelijk Steunfonds gehonoreerde 
aanvragen 
  
     bedrag: rente 
Per 01-01-2018 overgedragen saldi van geldleningen aan ttv’s van de afdeling ZuidWest € 7.460,= 2% 
 
geldleningen verstrekt aan de   ten behoeve van:                 
tafeltennisverenigingen:   
 
Shot Wageningen 2017 verhuizing en herhuisvesting tt-accommodatie “ 7.500,= 2% 
Dordrecht Dordrecht 2015 reparatie lekkage dak en vervanging dakgoten “          5.000,= 2% 
Almere United Almere 2015 financiering aankoop tafeltennistafels “          3.000,= 2% 
TTCV Veghel 2015 renovatie tafeltennisaccommodatie “          7.500,=  2% 
 
Westerzicht Vlissingen 2013 vervanging dakopbouw tt-accommodatie €         7.500,= 2% 
Swift Deventer 2013 mede-financiering renovatie tt-accommodatie “          7.500,= 2% 
 
Cevelum Cuijk 2012 mede-financiering reparatie dakopbouw “        2.500,= 2% 
 
Panningen ’74 Panningen 2011  renovatie van douches en kleedkamers “         5.000,= 2% 
Disnierats Hoorn 2011  mede-financiering gerflor tafeltennisvloer “         7.500,= 2% 
 
Luto Tilburg 2010 vervanging centrale verwarmingssysteem  “        6.000,= 2% 
Kracht & Vr.  Renkum 2010 aanbrengen plafond en armaturen  “        6.000,= 2% 
TOGB Berkel/ Rodenrijs 2010 aanbrengen luifel en herstellen kozijnen enz.  “        7.500,= 2% 
Sar ’72 Kloosterzande 2010  nieuwbouw clubgebouw  “        5.500,= 2% 
 
Tios ’51 Tilburg 2009 realisatie nieuwe speelzaal  “        7.500,=  2% 
Het Markiezaat Bergen op Zoom 2009 inrichting kantine, keuken en bestuurskamer  “        7.500,= 2% 
HTC  Hoofddorp 2009 nieuwbouw tafeltennisaccommodatie  “        6.000,= 2% 
 
Flash Eindhoven 2008 verbouwing kleedruimtes, realiseren douches  “        7.500,= 2% 
 
TTCV Veghel 2007 groot onderhoud en verbeteringen t.t.-accomm.  “        5.000,= 2% 
 
FvT Rotterdam 2006 nieuwe accommodatie annex kantine  “        5.000,= 3% 
LTTC Lelystad 2006 renovatie accommodatie  “        5.000,= 3% 
 
ODT Roosendaal 2004 realisatie van nieuwe t.t.-accommodatie  “        5.000,=  3% 
 
De Sprint Brielle 2002 nieuwe cv-ketel en aanpassing waterleidingnet    “        5.000,= 3% 
Destatec Swalmen    2002 nieuwbouw verenigingsaccommodatie  “        5.000,= 3% 
Heino Heino 2002 herbouw door brand verwoeste accommodatie  “        5.000,=  3% 
DTTC ‘78 Appingedam 2002 realiseren nieuw onderkomen  “        5.000,=  3% 
De Toekomst Lochem 2002 verbouwing en inrichting t.t.-accommodatie  “        5.000,= 3% 
OTTC Oss 2002 verbouwing verenigingsaccommodatie  “        5.000,= 3% 
Return Oss 2002 verbouwing accommodatie  €       4.600,= 3% 
 

.o.o.o.o.o.o. 
 

VVV Leidschendam 2001 renovatie kantine  f      10.000,= 3% 

Borgmeren Harkstede   2001 opzetten satellietvereniging  “        2.400,= 0% 
 
Pitt ’75 Capelle/ Ijssel 2000 nieuwbouw verenigingsaccommodatie  “      10.000,= 3% 
 
Taverbo/de Rots Boxtel 1999 nieuwbouw en inrichting accommodatie  “      10.000,= 3% 
Kracht & Vr.  Renkum   1999 nieuwbouw tafeltennisaccommodatie  “      10.000,= 3% 
 
Hercules Terborg 1997 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 3% 
Docos Leiden 1997 vernieuwen dak en verlichting  “      10.000,=  3% 
de Veluwe Apeldoorn  1997 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 3% 
 
Helden ‘67 Helden 1996 aanschaf nieuwe tafels  “        6.000,=  3% 
TTCL Leusden 1996 renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw   “      10.000,= 3% 
Red Star ’58 Goirle 1996 uitbreiding van eigen accommodatie  “      10.000,= 3% 
Buitenpost Buitenpost 1996 verbouwing eigen accommodatie  “      10.000,=  3% 
DTS Enschede 1996 realisatie b-accommodatie  “      10.000,= 3% 
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Heksenberg Heerlen 1996 renovatie kleedkamers en aanschaf nieuwe tafels  “        5.250,= 3% 
 
WPK/SVN Naaldwijk 1995 uitbreiding kantine  “        5.000,= 3% 
Emmeloord Emmeloord 1995 aankoop gymnastieklokaal  “      10.000,=  3% 
 
ATTC ’77 Aarle-Rixtel 1994 aanbouw gymzaal  “      10.000,= 3% 
TTCV Veghel 1994 bouw clubgebouw  “      10.000,= 3% 
 
Relax Didam 1993 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 4% 
Luto Tilburg 1993 verbouwing tafeltenniscomplex   “      10.000,= 4% 
Midlum Midlum 1993 realisatie t.t.-accommodatie  “        2.500,= 4% 
HTC Hoofddorp 1993 realisatie eigen accommodatie  “      10.000,= 4% 
Olst Olst 1992 aanleg douches  “        4.000,= 4% 
Rijnsoever Katwijk 1992 uitbreiding tafeltenniscomplex   “      10.000,= 4% 
Litac Lichtenvoorde 1992 realisatie t.t.-accommodatie  “      10.000,= 4% 
FTTC Franeker 1992 bouw tafeltenniscentrum   “      10.000,= 4% 
SVE Utrecht 1992 bouw eigen accommodatie  “      10.000,= 4% 
 
Kruiskamp Den Bosch 1991 bouw clubhuis aan bestaande sporthal   “      10.000,= 4% 
Een en Twintig Beek en Donk 1991 bouw instructielokaal c.q. kantine  “      10.000,= 4% 
Disnierats Hoorn 1991 realisatie eigen accommodatie  ƒ     10.000,= 4% 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 10 – agendapunt 5a 
 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
Ter voorbereiding van de Bondsraad juni 2019 

 
Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie van de Bondsraad over het gesprek dat 
op 6 mei 2019 is gevoerd over de jaarrekening 2018. 
Aanwezig waren: Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg (FC), Koen Jacobs (penningmeester), Achim 
Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau), Pieter de Kok en Olaf Lamens (Coney accountants).  
 
1. Status accountantscontrole jaarrrekening 
De accountant heeft aangegeven dat met dagtekening 6 mei 2019 een goedkeurende 
accountantsverklaring zal worden afgeven voor de jaarrekening 2018. Voor de overige opmerkingen 
van de accountant verwijzen wij naar onderdeel 4. 
 
2. Toelichting penningmeester op de jaarrekening 
De penningmeester heeft de jaarrekening en het functionele exploitatieresultaat van een mondelinge 
toelichting voorzien. 
 
Belangrijkste punt van gesprek was een aanzienlijke financiële tegenvaller bij Topsport (resultaat circa 
€ 100.000 negatiever dan begroot) die sinds januari 2019 in fasen aan de oppervlakte is gekomen. 
Het bestuur en Bondsbureau zijn hier danig van geschrokken en hebben de afgelopen periode 
diepgaand overleg gevoerd over de achterliggende oorzaken. Ook is gewerkt aan het formuleren & 
implementeren van structurele maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 
Kort samengevat zijn de belangrijkste overschrijdingen veroorzaakt door de volgende posten: 

- Meer loonkosten i.v.m. ex-collega terug in dienst bij Topsport; 
- Betaalde transitievergoedingen wegens beëindiging dienstverband; 
- Overschrijding gebudgetteerde kosten voor o.a. toernooien, begeleiding en stages. 

 
Overall-conclusie m.b.t. de achterliggende oorzaken is dat (achteraf bezien): 

- het bij de Topsport-directie in het 2e deel van het jaar onvoldoende duidelijk was dat het nog 
resterende budget bijna op was; 

- de communicatie vanuit het Bondsbureau hierover duidelijker gekund en nadrukkelijker 
geverifieerd had kunnen worden of de verspreide berichten hierover voldoende werden 
begrepen/opgepikt. 

 
In samenspraak met betrokkenen is ondertussen de volgende werkwijze ingevoerd om herhaling te 
voorkomen: 

- Verandering van budgetsystematiek om duidelijker inzichtelijk te maken welke budgetruimte er 
nog is; 

- Opstellen maandelijks overzicht m.b.t. de bestede Topsportmiddelen en het voor het jaar 
resterende budget; 

- Maandelijks overleg tussen Algemeen Directeur en Topsport-directie hierover. 
 
3. Vragen FC over de jaarrekening 
De FC heeft naast diverse vragen over de aanzienlijke budgetoverschrijding bij Topsport een aantal 
vragen over en n.a.v. de jaarrekening gesteld, onder meer over: 

 De besteding van de VSK-subsidie (nog niet geheel besteed, gaat door naar 2019) 

 De vordering op de Federatie i.v.m. uittreden squashbond => de squashbond heeft recent de 
laatste termijn voldaan; 
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 De toekomst van de Federatie => deze heeft door de huidige samenstelling weinig voordelen 
meer; het bestuur beëindigt dit bij voorkeur per 1/1/2020 maar is hierover nog in gesprek met 
de Schermbond. 
 

4. Opmerkingen/aandachtspunten accountant 
De accountant heeft de volgende opmerkingen/aandachtspunten ingebracht: 

- De accountant heeft geen fraudesituaties kunnen vaststellen. 
- Het consolidatieproces van de jaarrekening is nu behoorlijk bewerkelijk (zowel voor het 

Bondsbureau als voor de controle door de accountant); de accountant adviseert te bezien of 
dit eenvoudiger kan. 

- In het kader van interne beheersingsmaatregelen is een grotere rol van de Financiële 
Commissie bij financiële processen en afwijkingen raadzaam. Een voorbeeld hiervan is om de 
FC actief te informeren bij financiële afwijkingen boven een bepaald bedrag => het bestuur en 
de FC staan hier positief tegenover. 

- De koppeling tussen leden- en contributieadministratie in NAS werkt goed en is voor de 
accountscontrole zeer inzichtelijk en controleerbaar. Er zijn bonden en verenigingen waarbij 
dit veel bewerkelijker is. 

- De actieve houding van de NTTB over de toekomstige strategie i.v.m. afnemende vaste 
ledenaantallen is positief; een dergelijke houding is bij de nodige bonden en verenigingen 
minder waarneembaar. 

 
5. Ervaringen met accountant 
Na het vertrek van de accountant is nog besproken hoe de ervaringen met de accountant zijn. 
 
De controleaanpak en houding van de accountant wordt door alle aanwezigen als prettig, niet-formeel 
en constructief ervaren. 
 
Gelet hierop wordt geadviseerd de accountant te herbenoemen. 
 
De Financiële Commissie, 
 
Raimo Kool 
Wim Vreeburg 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 11a – agendapunt 5b 
 
 
 
 
 

GECUMULEERDE JAARREKENING 2018 – TOELICHTING OP 
RESULTATEN 2018 
 

 
In de bondsraadsstukken is ook de jaarrekening 2018 toegestuurd inclusief de toelichtingen zoals die 
bij een jaarrekening horen. Zoals ieder jaar zijn er afwijkingen tussen de planning en de uiteindelijke 
resultaten. Omdat de afwijkingen in 2018 opvallend groot zijn geweest volgt hieronder een overzicht.  
 
Overschrijdingen: 
Topsport   € 103.000 
Wedstrijdsport  €   10.000 
 
Onderbestedingen: 
Opleidingen  €   30.000 
Afdelingen  €   50.000 
Sportparticipatie €   25.000 
 
Toelichting: 
Bij de afdeling topsport heeft een grote overschrijding plaatsgevonden van € 103.000 in 2018. In het 
verslag van de Financiële Commissie staat al een klein overzicht van zowel de oorzaken als van de 
genomen maatregelen. Het Hoofdbestuur is flink geschrokken van deze overschrijding en zo mogelijk 
nog meer van het feit dat dit pas dermate laat duidelijk was, dat er geen maatregelen meer genomen 
konden worden om dit gedurende 2018 nog recht te trekken. Een combinatie van te weinig feeling bij 
de afdeling topsport voor financiën en niet op tijd communiceren tussen de administratie, topsport en 
Hoofdbestuur heeft hiertoe geleid.  
 
Een voorbeeld is dat twee transitievergoedingen zijn geboekt in 2018. Eén hiervan had betrekking op 
een besluit uit 2017 dat in 2018 werd afgewikkeld. Dat was voor de afdeling topsport niet duidelijk. De 
tweede transitievergoeding had wel direct betrekking op 2018, maar is in de cijfers die gedurende het 
jaar worden bijgehouden, niet meegenomen.  
 
Verder zijn de eigen bijdragen van onze sporters gedeeltelijk dubbel berekend als inkomsten. Door 
een nieuwe systematiek is dit pas veel te laat duidelijk geworden en zijn op basis van deze ´extra´ 
inkomsten ook uitgaven gedaan. Tot slot zijn minder kosten dan voorzien doorbelast aan de stichting 
van het herenteam. We hopen dit in goed overleg met het stichtingsbestuur in 2019 alsnog te kunnen 
doen, maar aangezien hierover nog geen definitieve overeenstemming is, kunnen we deze 
opbrengsten niet in 2018 meenemen.  
 
Het Hoofdbestuur had beter kunnen en moeten ageren op deze afwijkingen. Door gebrekkige 
onderlinge communicatie is juist dat niet gebeurd en hier hebben we dan ook direct in januari de 
nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.  
 
Overigens is het zo dat de extra salariskosten die we bij topsport hebben gerapporteerd i.v.m. 
overgang van personeel, tevens als besparing is gerealiseerd bij opleidingen. Dit bedrag (€ 30.000) 
leidt dus in totaal niet tot een verschil.  
 
Bijna traditioneel is dat de afdelingen veel minder hebben besteed dan gebudgetteerd. Dit is ieder jaar 
het geval, maar ook hier is het verschil veel groter dan in vorige jaren. Hoewel dit in zekere zin het 
resultaat van 2018 redt, is het ook een zorgelijke constatering dat de afdelingen niet in staat zijn hun 
geplande activiteiten uit te voeren.  
 
De laatste grotere afwijking is afkomstig van de afdeling Sportparticipatie. Hier is zowel meer geld 
binnengekomen, als minder uitgegeven.  
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Een verschil dat niet direct uit de staat van baten en lasten blijkt, is een verschuiving van loonkosten. 
We hebben in 2018 ruim € 60.000 minder uitgegeven aan lonen en salarissen, maar die besparing 
wordt opgeheven door hogere kosten van inhuur van ZZP’ers. Die worden niet als lonen en salarissen 
geboekt. Wat de NTTB  hiermee bereikt is meer flexibiliteit in personeel. Ook dit geldt overigens met 
name voor de afdeling topsport.  
 
Het normale resultaat, dus zonder vrijval van reserveringen, is € 77.000 negatief. Er waren twee 
bestemmingsreserves opgebouwd in de afgelopen jaren waarvoor de bestemming nu niet meer 
actueel is.  
 
De eerste reserve was bestemd voor de verhuizing. Die heeft daadwerkelijk plaatsgevonden in het 1e 
kwartaal van 2018 en dus zijn ook de kosten waarvoor de pot bedoeld was geboekt. Deze reserve 
bedroeg € 20.000. 
 
De tweede reserve was bestemd voor de extra activiteiten van de afdelingen in 2018. Al in 2017 heeft 
het hoofdbestuur aangekondigd dat deze pot nog 1 jaar extra zou worden verstrekt, maar dat deze 
mogelijkheid voor 2019 niet meer zou worden verlengd. Vandaar dat ook deze reserve vrijvalt. De 
reservering bedroeg € 20.521.  
 
Na verwerking van deze bedragen komt het eindresultaat voor 2018 uit op € 36.600 negatief.  
 
Balans 
Op de balans valt op dat de kaspositie fors is verbeterd. Hoewel er dus een negatief resultaat is 
geboekt, is het saldo debiteuren en overige vorderingen fors afgenomen en is het saldo bij crediteuren 
en vooruit ontvangen subsidies juist toegenomen. Dit effect was voorzien, aangezien we in 2017 juist 
het tegenovergestelde zagen. Nu zijn beide posities weer genormaliseerd en is de negatieve 
kasstroom die we in 2017 hadden, weer omgedraaid.  
 
De verhuizing heeft ertoe geleid dat we voor ongeveer € 30.000 aan kantoorinventaris hebben 
aangeschaft. Het oude meubilair was al volledig afgeschreven. Deze investering wordt in de komende 
10 jaar afgeschreven. Het nieuwe kantoor in Nieuwegein heeft gezorgd voor een aangenamere 
werkomgeving voor alle personeel, voor lagere kosten voor huisvesting en met name voor 
vergaderingen én voor veel meer contact met de overige bonden.  
 
Tot slot: de algemene reserve aan het eind van 2018 bedroeg € 651.000. Dit is meer dan voldoende 
om onvoorziene omstandigheden tot een normaal niveau op te vangen. De algemene reserve is ook 
vrijwel volledig beschikbaar hiervoor, het overgrote deel is op korte termijn vrij besteedbare cash.  
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 12 – agendapunt 5d 
 
 
 
 
 

BENOEMEN ACCOUNTANT 
 
Overeenkomstig artikel 21, lid 3 van de Statuten kan de Bondsraad op voordracht van het 
Hoofdbestuur een accountant benoemen voor de controle van de jaarrekening. 
 
Het Hoofdbestuur stelt u voor de huidige accountant, Accountant Coney te Rotterdam, tot accountant 
te benoemen voor het jaar 2019. 
 
De Financiële Commissie kan zich met dit voorstel verenigen. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 13 – agendapunt 5e 

 

 

 

 

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 1E TERTIAAL 2019 
 

 
 
 

 

M.b.t. het tussentijds financieel overzicht is een rapportage opgesteld tot en met april. Hierin is een 
aantal zaken reeds anders dan begroot. De belangrijkste zijn: 

Financieel overzicht NTTB 1e trimester 2019 Begroting Verwachting

Kosten 2019 Inkomsten 2019 Kosten 2019 Inkomsten 2019

ABZ Administratie en beheer 411.480         407.334         

Afdelingen: contributie 138.650                136.953                

Afdelingen: uitgaven 138.650         -                         138.650         

Afdelingsondersteuning 73.395           79.455           

Algemene Zaken 22.450           22.450           

Bestuurszaken 15.300           15.300           

Communicatie 117.758         30.250                  117.758         30.250                  

Contributies 965.544                953.729                

Overige baten 2.500                    2.500                    

Sponsoring en advertenties 8.875             47.200                  8.875             47.200                  

Subsidie NOC*NSF 163.219                162.553                

Verdienmodel projecten PP-app en TT-Markt 3.000                    -                         

Totaal ABZ 787.907         1.350.363            789.822         1.333.184            

Opleidingen Bijscholingen 2.500             2.500             

Eigen bijdragen -                  40.500                  30.053                  

Kadervorming - algemeen 99.418           80.216           

Scheidsrechter 2.560             2.560             

Toernooileider (niveau 2 tm 4) 3.085             3.085             

Trainersopleiding (niveau 1-5) 24.200           18.150           

Totaal Opleidingen 131.763         40.500                  106.511         30.053                  

Topsport Dames 357.385         295.107                366.848         305.602                

Heren 42.852           894                        47.683           9.450                    

Onder 13 44.652           8.201                    44.984           5.985                    

Para 328.170         279.998                329.008         279.863                

Totaal Topsport 773.059         584.200                788.523         600.900                

Wedstrijdsport Competitie en vergoedingen 2.750             3.000                    2.750             3.000                    

PingPong toernooien 6.000             9.000                    6.000             9.000                    

Scheidsrechters en vergoedingen 46.220           51.220                  46.220           51.220                  

Toernooien en vergoedingen 245.338         130.778                245.338         130.778                

Topevenementen en vergoedingen 118.885         103.635                116.385         97.635                  

Totaal Wedstrijdsport 419.193         297.633                416.693         291.633                

Sportparticipatie 1. Algemeen 151.773         33.000                  147.301         33.000                  

2. Doelgroepen 60.500           34.000                  61.961           34.000                  

3. Sportpromotie/Imago 11.000           4.000                    10.927           4.000                    

4. Clubadvies 47.000           38.500                  50.094           38.500                  

Totaal Sportparticipatie 270.273         109.500                270.283         109.500                

Eindtotaal 2.382.196     2.382.196            2.371.832     2.365.270            

Begroot resp verwacht resultaat (negatief) -                         -6.562                   
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- De contributie-inkomsten liggen 1,2% onder de begroting. Dit betekent ca € 13.500 minder 
opbrengsten.  

- Het verdienmodel voor TT-markt en TT-app zijn nog onvoldoende concreet waardoor ermee 
rekening gehouden wordt dat hier in 2019 per saldo nog geen geld wordt verdiend, in plaats 
van de begrote € 3.000.  

- T.b.v. de sporters is van NOC*NSF een aanvullende bijdrage voor vervoerskosten toegekend 
van € 9.600.  

- Bij Topsport is op dit moment € 16.000 aan meerkosten gerealiseerd t.o.v. de begroting. Deze 
worden gefinancierd door bovengenoemde bijdrage en eigen bijdragen van sporters. De 
bijdragen van sporters worden betaald door sporters zelf en deels door de Stichting 
Toptafeltennis. 

- Er is een subsidie toegekend voor begeleiding bij het project Verenigingsontwikkeling. Deze 
heeft een brutowaarde van € 40.000 maar de NTTB ontvangt in geld € 20.560. 

- Bij Opleidingen wordt rekening gehouden met € 10.000 minder inkomsten doordat er relatief 
weinig opleidingen lopen en niet zeker is of de instroom in het najaar significant zal toenemen. 
Doordat een vacature 3 maanden niet is ingevuld én doordat bij minder opleidingen minder 
out-of-pocketkosten worden gemaakt zullen de kosten ca € 25.000 lager liggen. 

- Wisselingen in de pool van afdelingsondersteuners leiden tot hogere kosten (ca € 6.000). 
- De NK-A heeft € 2.500 minder gekost dan begroot maar daarbij € 6.000 minder opbrengsten 

gegenereerd.  
- Het verenigingscongres is met € 5.000 40% duurder dan begroot.  
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 14 – agendapunt 6a 
 
 
 
 
 

BENOEMING HOOFDBESTUURSLEDEN  
 
 
Overeenkomstig het daartoe door het Hoofdbestuur vastgestelde rooster zijn aftredend: 
 
de heren J. Simons en K. Jacobs. 
 
De heer Simons is opnieuw benoembaar. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om de heer J. Simons opnieuw te benoemen tot voorzitter van het 
Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
De heer K. Jacobs is niet beschikbaar voor herbenoeming. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
 
De heer F. Lambi heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. Zijn cv is hierna opgenomen. 
Mevrouw E. Rondaij heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. Haar cv is hierna opgenomen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor de heer F. Lambi en E. Rondaij te benoemen tot lid van het Hoofdbestuur. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld. 
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Curriculum Vitae van Frans Lambi  
 

 
Ik ben iemand met een strategische oriëntatie, die in staat is verwachtingen te managen van 
belanghebbenden met uiteenlopende ideeën. In mijn aanpak ben ik zowel mensgericht als zakelijk, 
waarbij ik steeds een doel voor ogen heb. Om dat te bereiken stel ik mij flexibel en pragmatisch op, 
waarbij ik op effectieve wijze weet te communiceren op diverse niveaus. Ik ben gewend 
verantwoordelijkheid te dragen en geef graag leiding aan teams. Verder heb ik een goed gevoel 
ontwikkeld voor culturele diversiteit. 
 
Tafeltennis vind ik een mooie sport, waarmee ik tijdens mijn middelbare schooltijd voor het eerst in 
aanraking kwam. Ik heb de sport destijds geleerd als junior en ben al snel competitie gaan spelen. 
Toen ik ging studeren ben ik andere sporten gaan beoefenen, zij het dat ik mijn band met tafeltennis 
nooit ben kwijtgeraakt. In 2011 ben ik lid geworden van TTV Shot te Wageningen, nadat ik met deze 
gezellige club had kennisgemaakt via de bedrijvencompetitie. Al snel ben ik weer competitie gaan 
spelen, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In maart 2014 werd ik aldaar tot voorzitter 
gekozen, een rol die ik sindsdien met veel plezier vervul. Dat houdt in dat ik inmiddels 5 jaar 
bestuurservaring heb in tafeltennisland.  
 
Ik ben afgestudeerd als elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Tijdens mijn loopbaan heb ik diverse executive trainingen gevolgd bij het International Institute for 
Management Development (Lausanne, Zwitserland) en bij Darden Business School (Virginia, USA). 
Het betrof onder andere: Driving Strategic Innovation, Strategic Marketing en Managing Organizational 
and Individual Change. 
 
Beroepsmatig ben ik management consultant en opereer ik als zodanig vanuit mijn eigen bedrijf 
Covision Management Consulting BV, opgericht in 1997. Daarnaast ben ik sinds 1 jaar geleden 
partner en bestuurder van de Coöperatieve Bluetivity U.A., gevestigd op de High Tech Campus te 
Eindhoven. Ik ben erg geïnteresseerd in innovatie (o.a. inzake sensortechnologie en het “Internet of 
Things”) en in het welbevinden van de mens binnen organisaties. Bestuur, verandering, mens en 
techniek zijn voor mij belangrijke thema’s, die me steeds weer weten te boeien.  
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Curriculum Vitae van Eline Rondaij  
 

Naam: Eline Rondaij 

Geboortedatum: 20-10-1993 

Woonplaats: Katwijk aan Zee 

E-mail: rondaij@tafeltennis.nl 

 

OPLEIDING 

 

Universiteit van Utrecht  

2018 - 2019  

 

Master of Economics: Business Development and 

Entrepreneurship  

Deze master is gericht op het opdoen van kennis en ervaring met 

betrekking tot de ontwikkeling van ondernemingen. Aandacht wordt 

besteed aan het herkennen van kansen, het bepalen van een strategie 

en het ontwikkelen van innovatieve diensten en producten.  

Relevante vakken: Intrapreneurship, Lean start-up, Entrepreneurial 

Finance, Sustainable entrepreneurship, Strategy & innovation.  
Momenteel bezig met afstudeerscriptie. Diploma wordt waarschijnlijk 

eind juni behaald.  

 

Universiteit van Utrecht  

sept ‘17 - feb ’18  

 

Minor bestuurs- en organisatiewetenschap  

In deze minor worden organisaties met een publieke functie en de 

wisselwerking met de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving 

bestudeerd.  
Relevante vakken: Management van organisaties, Bestuur & beleid.  

 

Universiteit Leiden  

2013 - 2017  

 

Bachelor of Science: Microbiologie  

Biologie is een breed en dynamisch vakgebied. De kennis die je tijdens 

deze opleiding opdoet kan een belangrijke bijdrage leveren voor het 

oplossen van maatschappelijke problemen. Echter, deze opleiding was 

teveel gericht op het opleiden laboranten. Dat is niet waar mijn ambitie 

ligt. Ik heb daarom besloten om na het behalen van mijn bachelor deze 

studierichting niet voort te zetten in mijn master.  

 

 

ERVARING 

 

ER Concepts 

2014 - heden 

Eigenaar  

In 2014 ben ik begonnen met het ontwikkelen van een website over 

Parijs: Wegwijs naar Parijs. Door het succes van deze website en de 

samenwerkingen die daar uit voort komen heb ik in 2016 een bedrijf 

opgericht. Sindsdien ben ik vaker freelance werkzaamheden gaan 

doen. Van mei 2017 tot januari 2018 ben ik als freelancer bijvoorbeeld 

vrij actief geweest voor Since’89. Hier was ik betrokken bij de 

organisatie van evenementen en marketing-gerelateerde projecten. 
 

TTV Rijnsoever  

2016 - heden  

 

Bestuurslid 

Als bestuurslid van tafeltennis vereniging Rijnsoever ben ik 

verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging. 

Daarnaast heb ik specifiek de taak om het beleid omtrent werving op te 

stellen, te implementeren en te evalueren. 

 

TTV Rijnsoever  

2015 - heden  

 

Gediplomeerd trainer - TT3 

Momenteel geef ik les in tafeltennis aan beginners tot en met 

gevorderde spelers. De spelers variëren in leeftijd van 5 jaar oud tot 

volwassenen van alle leeftijden. Door de jaren heen heb ik mezelf zo 
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veel mogelijk geprobeerd te ontwikkelen en onder andere het TT2 en 

TT3 trainersdiploma behaald. Ook begeleid ik nu zelf jonge spelers bij 

het behalen van hun TT2 diploma en het toewerken naar trainerschap. 

 

TTV Rijnsoever 

2015 - heden 

Voorzitter wervingscommissie  

In 2015 zijn we een nieuwe commissie gestart om actief (jeugd)leden 

te werven. In de vier jaar dat de commissie bestaat hebben we 

beleidsplan geschreven, uitgevoerd en vele malen geëvalueerd. We 

hebben een hoop activiteiten georganiseerd waaronder een 

beginnerscursus die nog steeds elk half jaar wordt gegeven. Door deze 

inspanningen is het aantal jeugdleden verdrievoudigd en is de 

jeugdafdeling uitgegroeid tot de grootste van tafeltennis Nederland. In 

2016 en 2017 is ons werk bekroond met het winnen van de 

ledenwerfprijs, uitgereikt door de Nederlandse Tafeltennis Bond 

(NTTB).  

 

TTV Rijnsoever  

2015 - 2017  

 

Lid jeugdcommissie  

 

Universiteit Leiden  

2014- 2017  

 

Onderdeel van de opleidingscommissie  

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor evaluaties van het 

onderwijs en het belangrijkste orgaan waar concrete problemen aan de 

orde kunnen worden gesteld. Daarnaast adviseert de OC over de 

onderwijs- en examenreglementen en andere belangrijke zaken 

betreffende het onderwijs. Ik droeg binnen deze commissie de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-

evaluaties.  

 

Hartevelt Visspecialiteiten  

2009 - 2017  

 

Verkoper  

 

Het Debat Bureau  

Nov ‘11  

 

Debatspreker ‘Op weg naar het Lagerhuis’ debat  
 

Nederlands Debat Instituut  

Nov ‘11 

Jurylid tijdens het Nederlands Kampioenschap debatteren  
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 16 – agendapunt 6c 
 
 
 
 
 

BENOEMING LEDEN BONDSRAADSCOMMISSIES 
 
 
a) Tuchtcommissie  
 
BENOEMING LEDEN VAN DE TUCHTCOMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer A.M.F. Geerling.  
 
De heer Geerling is opnieuw benoembaar.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer A.M.F. Geerling opnieuw te benoemen tot lid van de Tuchtcommissie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
b) Commissie van Beroep 
 
BENOEMING LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer prof. mr. H.J.B. Sackers.  
 
De heer Sackers is opnieuw benoembaar.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer prof. mr. H.J.B. Sackers opnieuw te benoemen tot voorzitter van de Commissie van Beroep 
van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
c) Reglementscommissie 
 
BENOEMING LID VAN DE REGLEMENTSCOMMISSIE 
 
In de Reglementscommissie zijn twee vacatures. Er hebben zich geen kandidaten voor het vervullen 
van deze vacatures gemeld. 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
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d) Fondsbeheerscommissie 
 
BENOEMING LEDEN FONDSBEHEERSCOMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer J. Derksen.  
 
De heer Derksen is opnieuw benoembaar.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer J. Derksen opnieuw te benoemen tot lid van de Fondsbeheercommissie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
e) Financiële Commissie 
 
BENOEMING LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer R. Kool. 
 
De heer Kool is opnieuw benoembaar. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer R. Kool opnieuw te benoemen tot lid van de Financiële Commissie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019  
Bijlage 17 – agendapunt 7a 

 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN COMPETITIEREGLEMENT  
 
 
Artikel 20 lid 4 luidt als volgt 
 

Artikel 20 Taken van de scheidsrechter 

4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake de te vol-

gen speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn mening over het 

vertoonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens een game aan de spelers adviezen of aanwijzingen 

worden gegeven, of opmerkingen worden gemaakt.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 

Artikel 20 Taken van de scheidsrechter 

4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake de te vol-

gen speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn mening over het 

vertoonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens rally’s aan de spelers adviezen of aanwijzingen wor-

den gegeven, of opmerkingen worden gemaakt; 
 
Toelichting 
Deze wijziging volgt uit de 3 jaar geleden aangebrachte wijziging in de Spelregels omtrent het 
coachen tijdens wedstrijden. De huidige tekst is niet consistent met de algemeen gehanteerde regel 
rond coaching. 
 
 

Artikel 34 luidt als volgt: 

 

Artikel 34 Promotie 

1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te promoveren of 

deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van dit reglement deze 

teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat. 
2. Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken competitieleider 

schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of meerdere van hun teams af te zien van 
het recht op promotie. Indien de competitieleider een dergelijk verzoek inwilligt, worden in de 
betreffende groep aan het einde van de competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie 
geldt een eindstand waarin alle resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op 
promotie uit de stand zijn verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle resultaten 
van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie.  

 

Het Hoofdbestuur stelt voor lid 1 als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 34 Promotie 
1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te promoveren 

of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van dit reglement 
of de in artikel 40 lid 1 en/of artikel 45 lid 2 genoemde regeling deze teams dat recht ontneemt of 
van die plicht ontslaat, 

2. Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken competitieleider 

schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of meerdere van hun teams af te zien van 

het recht op promotie. Indien de competitieleider een dergelijk verzoek inwilligt, worden in de 

betreffende groep aan het einde van de competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie 

geldt een eindstand waarin alle resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op 
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promotie uit de stand zijn verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle resultaten 

van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie. 

 

Toelichting 

Lid 2 is enkele jaren geleden ingevoerd om te voorkomen dat teams die met reden niet willen 

promoveren daartoe niet verplicht zijn. In sommige klassen heeft dit echter tot een ongewenste 

situatie geleid. Wanneer een team niet wil promoveren maar toch op een plek eindigt die normaal 

gesproken tot promotie zou leiden wordt een stand zonder dat team opgemaakt. Het komt echter 

soms voor dat hierdoor het recht op promotie naar een team gaat dat duidelijk niet sterk genoeg is 

voor de hogere klasse. Het meest is dit de afgelopen jaren voorgekomen in de 1e divisie dames. Hier 

zijn door het zeer grote niveauverschil met de eredivisie soms zelfs meerdere teams die niet willen 

promoveren. De wijziging is bedoeld om te voorkomen dat hierdoor nog zwakkere teams gedwongen 

worden te promoveren. Dit kan door via de promotie/degradatieregeling (geregeld in artikel 40 lid 1 

voor de landelijke seniorencompetitie en in artikel 45 lid 2 voor de landelijke jeugdcompetitie) 

uitzonderingen op artikel 34 lid 1 mogelijk te maken. In de promotie/degradatieregeling(en) moet wel 

exact worden omschreven om welke klassen, welke groepen en welke situaties het gaat. Dit kan per 

competitie worden bepaald.  

 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering15 juni 2019  
Bijlage 18 – Agendapunt 7b 

 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT  
 
Artikel 3 luidt als volgt: 

 

Artikel 3 Wie onder Tuchtrechtspraak NTTB vallen 

Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen: 

a. de in art. 6 van de Statuten genoemde leden; 

b. personen, niet vallende onder a, die zich aan de Statuten en/of de reglementen van de NTTB 

hebben onderworpen; 

c. het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen alsmede Bondsfunctionarissen die onder hun 

verantwoordelijkheid werkzaam zijn; 

d. de Fondsbeheerscommissie. 

 

Het Hoofdbestuur stelt voor aan dit artikel een nieuw lid e toe te voegen: 

 

Artikel 3 Wie onder Tuchtrechtspraak NTTB vallen 

Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen: 

a. de in art. 6 van de Statuten genoemde leden; 

b. personen, niet vallende onder a, die zich aan de Statuten en/of de reglementen van de NTTB 

hebben onderworpen; 

c. het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen alsmede Bondsfunctionarissen die onder hun 

verantwoordelijkheid werkzaam zijn; 

d. de Fondsbeheerscommissie; 

e allen onder a t/m d vermeld van wie het lidmaatschap is beëindigd voor zover het gaat om 

strafbare handelingen en/of overtredingen begaan tijdens hun lidmaatschap. 

 

Toelichting 

Hoewel het in de praktijk voor de Tuchtcommissie wel mogelijk was een aangifte te behandelen 

waarbij iemand is aangeklaagd die tijdens de overtreding lid van de NTTB was maar dit bij de 

behandeling van de zaak niet meer is, ontbreekt hiervoor een duidelijke basis in het Tuchtreglement. 

Deze toevoeging regelt expliciet dat mensen die als NTTB-lid een strafbare handeling of overtreding 

hebben begaan onder de Tuchtrechtspraak vallen. 

 

Artikel 19 lid 1 luidt als volgt: 

 

Artikel 19 Aangifte strafbare handeling 
19.1 Leden en lid-verenigingen kunnen, organen van de NTTB en bondsfunctionarissen moeten, 
indien zij constateren of menen dat een strafbare handeling of overtreding plaatsvond als bedoeld in 
dit reglement, daarvan aangifte doen bij de voorzitter van de TUC. Bij overtredingen van de 
reglementen ter zake naar Nederlands recht strafbare seksuele intimidatie wordt tevens aangifte 
gedaan bij de politie. 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 19 Aangifte strafbare handeling 
19.1 Leden en lid-verenigingen kunnen, organen van de NTTB en bondsfunctionarissen moeten, 
indien zij constateren of menen dat een strafbare handeling of overtreding plaatsvond als bedoeld in 
dit reglement, daarvan aangifte doen bij de voorzitter van de TUC. Bij overtredingen van de 
reglementen ter zake naar Nederlands recht strafbare seksuele intimidatie moeten ook lid-
verenigingen aangifte doen bij de voorzitter van de TUC, en wordt tevens aangifte gedaan bij de 
politie. 
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Toelichting 

Deze wijziging vloeit voort uit de op 21 november 2018 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF 

vastgestelde wijzigingen van de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Alle bij NOC*NSF aangesloten sport-

bonden, inclusief de NTTB, hebben deze wijzigingen geaccordeerd en zich gebonden aan de 

uitvoering en doorvertaling ervan in de Tuchtreglementering.  

In de nieuwe Blauwdruk is, als uitwerking van het advies van de Adviescommissie De Vries inzake 

seksuele intimidatie in de sport, voor een aantal groepen binnen de sport een verplichting opgenomen 

om, wanneer zij kennis krijgen van een overtreding van het Tuchtreglement in relatie tot seksuele 

intimidatie, hiervan aangifte te doen bij de Tuchtcommissie. Vorig jaar is deze verplichting al ingevuld 

voor bondsfunctionarissen en organen van de NTTB. De nieuwe Blauwdruk geeft aan dat ook 

verenigingen verplicht zijn aangifte te doen.  

 

Artikel 44 lid g luidt als volgt: 

 

Artikel 44 Sanctiepakket 

Als straffen kunnen door de TUC worden opgelegd: 

………. 

g. ontzetting uit het lidmaatschap; 

 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 44 Sanctiepakket 

Als straffen kunnen door de TUC worden opgelegd: 

…………. 

g. ontzetting uit het lidmaatschap, waarbij een ontzetting uit het lidmaatschap vanwege seksuele 

intimidatie geldt voor ten minste 12 jaar; 

 

Toelichting 

Ook deze wijziging komt voort uit de aanpassing van de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Hierin is 

opgenomen dat een ontzetting uit het lidmaatschap in geval dit wordt opgelegd voor strafbare 

handelingen in relatie tot seksuele intimidatie minimaal 12 jaar dient te duren. 

De Reglementscommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep tekenen hierbij aan dat deze 

specificatie volgens hen niet nodig is. Een ontzetting uit het lidmaatschap (het ouderwetse royement) is 

meestal definitief bedoeld en vormt op ieder moment een serieus te nemen weigeringsgrond om 

andermaal een lidmaatschapsverhouding aan te gaan. 

 

 

Artikel 53 luidt als volgt: 

 

Artikel 53 Wie in beroep kunnen gaan 

Zowel degene die aangifte deed, als bedoeld in art. 19, als de aangeklaagde kan in beroep gaan. 

 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 53 Wie in beroep kunnen gaan 

Zowel degene die aangifte deed, als bedoeld in artikel 19, en/of de aanklager, als bedoeld in artikel 20, 

als de aangeklaagde kan in beroep gaan. 

 

Toelichting 

De Tuchtcommissie is geconfronteerd met een beperking van het instellen van beroep die sinds het 

inzetten van de aanklager niet afdekkend is geregeld. Met deze wijziging krijgt ook de aanklager de 

mogelijkheid in beroep te gaan. 

 

 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019  
Bijlage 19 – Agendapunt 7c 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE  
 

Artikel 2 lid 4 luidt als volgt: 

 

4. De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die heeft 

plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de NTTB. Van seksuele 

intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een 

sportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele intimidatie toepast in een in de sport 

ontstane machtsrelatie verkeert. 

 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 

4. De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die heeft 

plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de NTTB. Van seksuele 

intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een 

sportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele intimidatie toepast in een in de sport 

ontstane machtsrelatie verkeert en/of buiten het verband van de NTTB waarbij een risico bestaat voor 

de veiligheid van een of meer leden van de NTTB. 

 

Toelichting 

Deze wijziging vloeit voort uit de op 21 november 2018 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF 

vastgestelde wijzigingen van de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Alle bij NOC*NSF aangesloten 

sportbonden, inclusief de NTTB, hebben deze wijzigingen geaccordeerd en zich gebonden aan de 

uitvoering en doorvertaling ervan in de Tuchtreglementering. 

In de nieuwe Blauwdruk is, als uitwerking van het advies van de Adviescommissie De Vries inzake seksuele 

intimidatie in de sport, ook de mogelijkheid opgenomen om mensen aan te klagen die geen lid zijn van de 

NTTB maar wel betrokken zijn bij seksuele intimidatie jegens NTTB-leden.  

 

Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 3 een nieuw lid 4 toe te voegen:  

 
4. Met betrekking tot sporters onderling gelden tevens de volgende gedragsregels: 
a.  De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig 

voelen; 
b.  De sporter bejegent andere sporters met respect en op een zodanige wijze dat niemand in zijn 

waardigheid wordt aantast; 
c.  De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover 

andere sporters;  
d.  De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de 

sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch 
van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten; 

e.  De sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met 
andere sporters; 

f.  De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen; 

g.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de sporters in de geest hiervan te handelen.  

 

Toelichting 

Ook deze aanvulling vloeit voort uit de nieuwe Blauwdruk Seksuele Intimidatie. Gedragsregels zijn niet 

alleen nodig voor de relatie tussen sporters en begeleiders, ook tussen sporters onderling.  
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De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 20 – agendapunt 8 
 
 
 
 

VISIE EN PROCESBESCHRIJVING VAN HET HOOFDBESTUUR OP 
DE COMPETITIE VAN DE TOEKOMST  
 

 
Van:  Hoofdbestuur 
Aan:  Bondsraad 
Datum:  juni 2019 
 

 
0 Visie 
De Tafeltennisbond zorgt voor een aantrekkelijke tafeltennisbeleving voor wedstrijdsporters. Wij 
spelen in één landelijk aangestuurde competitie, waarbij afdelingsgrenzen komen te vervallen. Wij 
spelen met hetzelfde spelsysteem in alle landelijke seniorenklassen (ere- tot en met 3e divisie). In de 
afdelingen zien wij ruimte voor verschillende speelsystemen. 
 
I Aanleiding (Waarom willen wij iets aanpassen?) 
Het aantal (competitie)spelende leden is de laatste 10 jaren fors gedaald. (Meting op 1-1-2010 en 1-1-
2019) 

- Totaal:   17411  naar  13082 
- Jeugd:     4888  naar    2829 
- Senioren:  12523  naar  10253 

(waarbij opvalt dat in de leeftijd 50+ het aantal juist is gestegen van 4424 naar 4717) 
 
Daarnaast is het sportlandschap de laatste jaren sterk veranderd zoals ook de manier waarop sport 
wordt geconsumeerd. Sporters willen over het algemeen iets te kiezen hebben! 
 
Het zorgen voor aanvullend en divers aanbod voor iedereen die graag een (competitie)wedstrijd 
speelt is dan ook noodzakelijk.  
 
Op vele plekken in het land is de afgelopen jaren over de ontwikkeling van de competitie gepraat en 
gediscussieerd. En is het niet bij praten alleen gebleven. Op afdelingsniveau zijn inmiddels diverse 
initiatieven genomen: 
- In de afdelingen Gelre, Limburg en Zuidwest wordt in de hoofdklasse (senioren) gespeeld in 

afdelingsgrens overschrijdende poules; 
- In diverse afdelingen wordt naast of in plaats van het reguliere systeem alternatieve 

competitievormen aangeboden zoals de duo-competitie of spelen van wedstrijden van maximaal 3 
games (waar elke gewonnen game een punt oplevert); 

- In elke afdeling wordt voor de jongste jeugd alternatieve wedstrijdvormen aangeboden. 
 
II Richting (Wat willen wij aanpassen?) 
Kijkend naar de huidige ontwikkelingen op de sportmarkt en de input uit de diverse overleggen zijn in 
het meerjarenbeleidsplan de volgende uitgangspunten opgenomen: 

 Spanning vergroten 

 Wedstrijdaanbod aanpassen op/per doelgroep 

 Aanpassen structuur van de competitie aan ledenontwikkeling 

 Reistijden verkorten 
 
III Inrichting (Hoe willen wij het aanpakken?) 
Kleine stappen zetten 
Wij zijn van plan gefaseerd “kleine” stappen te zetten c.q. “kleine” wijzigingen door te voeren. Dus niet 
in één keer een grote wijziging maar in een periode van 3 jaar wijzigingen door te voeren. 
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IV Vervolg (Wat gaat er nu gebeuren?) 
De Visie en de bovenstaande uitgangspunten worden besproken in de Bondsraad van juni 2019.  
 
Met inachtneming van de uitkomst van de discussie in de Bondsraad gaan wij aan de slag 

 de uitgangspunten worden uitgewerkt in concrete voorstellen tot aanpassingen van de 
competities; 

 wordt een tijdschema opgesteld tot doorvoering van die wijzigingen (planning); 

 in het voorjaar van 2020 worden de uitwerkingen en bijbehorende planning gepresenteerd aan de 
leden; 

 waar nodig worden voorstellen gedaan tot aanpassingen van het competitiereglement.  
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Bondsraadsvergadering 15 juni 2019 
Bijlage 21 – agendapunt 9 
 
 
 
 
 

DE TOEKOMST VAN DE BONDSRAAD 
 

 
Nieuwegein, 6 mei 2019  
 
 

Van:   Taskforce organisatieontwikkeling NTTB  
Aan:   De Bondsraad NTTB  
 
Betreft: Mededeling m.b.t. procedure organisatieontwikkeling NTTB 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
Zoals afgesproken op de BR-vergadering van 17 november 2018 hebben ondergetekenden het 
initiatief genomen om in kaart te brengen hoe de bestuurlijke organisatie van de NTTB verbeterd kan 
worden ten dienste van de sport, de leden en de verenigingen.  
 
Wij willen hierbij nadrukkelijk integraal kijken naar de hele organisatie. Dus niet apart naar de 
Bondsraad, de afdelingen, het CvV en het HB, maar vooral op welke manier een efficiëntieslag 
gemaakt zou kunnen worden in de hele organisatie. 
 
Zoals jullie in de brief van het CvV hebben gelezen wordt ook op andere plekken binnen de NTTB 
nagedacht over deze kwestie. 
Wij willen in de vergadering van november met concrete voorstellen komen en deze voorleggen aan 
de BR. 
Indien mensen willen aansluiten dan graag melden bij ondergetekenden. We maken dan een keuze 
wie in de taskforce gaat zitten. 
 
Namens de Taskforce: 
Bob Kelderman (BR) 
Maurits Gommans (BR 
 
Verdere deelnemers: 
Stefan Heijnis (HB) 
Hans Cloostermans (CvV) 
 
Adviserend: Igor Heller 
 


