
  

 

 

 

 

 

 

AGENDA voor de Bondsraadvergadering van 

de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

op zaterdag 17 november 2018 om 10:00 uur. 

Locatie: Bondsbureau Tafeltennisbond, Kelvinbaan 48, 3439 MT  NIEUWEGEIN, tel.: 030 2020 160 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1 

3. Notulen Bondsraadsvergadering en actielijst 

a. Notulen Bondsraadsvergadering d.d. 16 juni 2018 (ter goedkeuring) bijlage 2 

b. Voortgang actielijst per 17 november 2018 (ter informatie) bijlage 3 

4. Beleidsplannen en projectplannen 

a. MJBP 2019+ Landelijk (ter besluitvorming) bijlage 4 

b. Activiteitenplannen afdelingen met advies HB aan de BR (ter informatie) bijlage 5 

c. Projectplannen (ter informatie) bijlage 6 

5. Financiën 

a. Toelichting op de begroting 2019 

b. Rapportage van de Financiële Commissie (ter informatie) bijlage 7 

c. Begroting 2019 (incl. budgetaanvraag afdelingen (ter besluitvorming) bijlage 8 

d. Financiële stand van zaken derde kwartaal 2018 (ter informatie) bijlage 8 

e. Verzoek om gelden uit de financiële reserve te mogen aanwenden voor de 
projectplannen Verenigingsontwikkeling en Pingpongaanbod 2019+ bijlage 9 
en 13 (ter besluitvorming)  

6. Bestuurlijke zaken 

a. Toekomst functiezetels Bondsraad (ter besluitvorming) Bijlage 10 

b. Reglementswijzigingen 
i. Tuchtreglement (ter vaststelling) bijlage 11  
ii. Competitiereglement (ter vaststelling) bijlage 12 
iii. Afdelingsreglement (ter vaststelling) bijlage 13 
iv. Reglement van orde van de Bondsraad (ter vaststelling) bijlage 14 

c. Juridische binding NTTB-leden aan besluiten van de Dopingautoriteit bijlage 15 

7. W.v.t.t.k. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

  



Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 

 
 
 
 

NOTULEN VAN DE BONDSRAADSVERGADERING VAN 16 JUNI 2018 TE 

UTRECHT 
 
Aanwezig:  
de (plv) Bondsraadsleden van: 
Holland-Noord Gerard van Giessen en Arjan Verburg 
ZuidWest Sophie Dijkers en Roger van der Hammen 
West Maria ter Hoek 
Limburg Maurits Gommans en Bob Meurs 
Gelre Ingeborg van den Boorn en Joop van Raaij 
Midden Wim Kielen en Ann Verhulst 
Oost Bob Kelderman 
Functiezetels:  Renzo Koops – Breedtesport, Maurice Seijkens – Communicatie 
 en Wim Vreeburg – Opleidingen 
Hoofdbestuursleden: Wim van der Burgt, André Eerland, Peter Hanning, Koen Jacobs 
 en Jan Simons 
Bondsbureau: Antoinette de Jong, Michiel de Korte, Teun Plantinga, Dennis 
 Rijnbeek, Achim Sialino, Robbert Stolwijk en Marthijn van der Wal 
Belangstellenden: Wim Fassotte – lid van verdienste 
 Gerard Beelen – voorzitter Tuchtcommissie, afdelingsvoorzitters  
 Jelle Bouwer – Noord, Frans Muijzers –West en Jeroen Engelhart  
 ZuidWest, Fokke Kraak – penningmeester Oost, Martijn Haalman – 
 secretaris West 
  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 10.06 uur en heet iedereen welkom en met name lid van 
verdienste Wim Fassotte, de voorzitter van de TUC Gerard Beelen, de voorzitters van de 
afdelingen West , Zuidwest en Noord, en de nieuwe plaatsvervangende Bondsraadleden Arjan 
Verburg – Holland-Noord en Roger van der Hammen – ZuidWest. 
 
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel. Er zijn 15 stemgerechtigde (plv.) 
Bondsraadsleden aanwezig en daarmee kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen. 
 

2. Mededelingen / filmpje activiteiten afgelopen periode en ingekomen stukken 
De voorzitter geeft aan dat Jos van den Berg en Ina Wiekart zijn benoemd tot lid van verdienste 
en dat Resie Knops het bondsonderscheidingsteken heeft ontvangen. 
Jos van den Berg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Johan Heurter en 
Antoinette de Jong zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de overleden leden van verdienste Jo Wieltink en 
Joop Matteman, erelid Jaap Roeten en oud-penningmeester Carl Weber van afdeling Midden. 
 

3. Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 
a. 18 november 2017 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
b. Voortgang actielijst 

Maria ter Hoek vraag om een einddatum per actiepunt op te nemen.  
Dit wordt toegezegd. 
De actielijst wordt vastgesteld 
 

4. Jaarverslagen 2017 
a. Algemeen jaarverslag 2017 van het Hoofdbestuur 



Het Algemeen jaarverslag 2017 van het Hoofdbestuur wordt vastgesteld. 
b. van de Tuchtcommissie 

De Bondsraad is tegen een verkort jaarverslag. 
Het jaarverslag 2017 van de Tuchtcommissie wordt vastgesteld. 

c. van de Commissie van Beroep 
Het jaarverslag 2017 van de Commissie van Beroep wordt vastgesteld. 

d. van het College van Arbiters 
Het jaarverslag 2017 van het College van Arbiters wordt vastgesteld. 

e. van de Reglementscommissie  
Het jaarverslag 2017 van de Reglementscommissie wordt vastgesteld. Aangegeven wordt 
dat deze commissie dringend behoefte heeft aan aanvulling. 

f. van de Fondsbeheerscommissie 
Het jaarverslag 2017 van de Fondsbeheerscommissie wordt vastgesteld. 

Algemene opmerking: graag de leden van de commissies noemen in het jaarverslag. 
5. Samenstelling Hoofdbestuur en Bondsraadscommissies 

a. Benoeming Hoofdbestuursleden: André Eerland en Peter Hanning worden bij acclamatie 
herbenoemd. 

b. Benoeming leden Bondsraadscommissies:  
a. Voor de Financiële Commissie zijn geen kandidaten gesteld. 
b. De heer G. Beelen wordt herbenoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie en de 

heer A. de Wit wordt herbenoemd tot lid van de Tuchtcommissie. 
c. De heer R. Feunekes wordt herbenoemd tot lid van de Commissie van Beroep. 
d. Voor de Reglementscommissie zijn geen kandidaten gesteld. Nogmaals wordt 

dringend gevraagd om versterking. 
e. De heer A. Bouwman wordt herbenoemd tot lid van de Fondsbeheerscommissie. 

 
6. Financiën 

a. Rapportage van de Financiële Commissie: Wim Vreeburg vraagt om versterking voor de 
Financiële Commissie. 
Zowel het Hoofdbestuur als het Bondsbureau hebben een goede indruk van de 
samenwerking met Coney Accountants. 
De FC, als adviescommissie van de BRV, overlegt vaak met het HB, omdat het HB de 
nodige informatie kan verschaffen. 

b. Gecumuleerde jaarrekening 2017 
Na de presentatie van Teun Plantinga wordt uitleg gegeven over de afname van inkomsten 
en de verhouding tussen het innen van de contributie per kwartaal en de ledenstand.  
Met betrekking tot de uitgaven voor topsport geeft de penningmeester aan dat er 
verschuivingen zijn geweest. 
Gevraagd wordt of het invoeren van kwartaalbetalingen qua inkomsten tegenvalt. De 
penningmeester bevestigt dit. Hij benadrukt dat het geld wel terugvloeit naar de 
verenigingen. 
De Bondsraad stelt de jaarrekening 2017 vast. 

c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het 
financieel beheer 
De Bondsraad verleent decharge. 

d. Benoemen accountant 
Conform het voorstel wordt Coney benoemd tot accountant voor 2018. 

e. Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2018 
Gevraagd wordt naar de benoemde extra kosten. Dit betreft de kosten voor de app. 
Alleen als grote afwijkingen worden verwacht worden de bedragen aangepast. Het staatje 
is bedoeld om zichtbaar te maken waar de NTTB haar inkomsten aan besteedt. 
De Bondsraad stelt de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal 2018 vast. 
 

7. Reglementswijzigingen 
a. Competitiereglement 

Maurice Seijkens vraagt hoe wordt bepaald of een team incompleet is. 
Wim van der Burgt antwoordt dat dit niet wijzigt door de voorgestelde wijziging. 
De wijziging van het Competitiereglement wordt vastgesteld. 

b. Tuchtreglement 
De wijziging van het Tuchtreglement wordt vastgesteld. 



c. Algemeen Reglement 
De wijziging van het Algemeen Reglement wordt vastgesteld. 

 
8. Advies verbeteragenda Bestuurlijke besluitvormend 

Na de presentatie van Frans Muijzers leest de voorzitter namens het Hoofdbestuur een 
verklaring voor. 
 
De Bondsraad discussieert vervolgens over de neergelegde stellingen. 
1) Afschaffen functiezetels: De BRV is met 7 stemmen voor, 6 tegen en 2 onthoudingen 
akkoord met het voorstel om dit verder uit te werken. 
2) Externe advisering aan de BRV ten behoeve van het besluitvormingsproces nader regelen: in 
relatie met 1. 
3) Vastleggen ruggespraak door BR-leden in het afdelingsreglement. 3 voor, 12 tegen/geen 
mening. Dit punt wordt niet verder uitgewerkt. 
4) Uitwerken van het leiden van de Bondsraadsvergaderingen door een onafhankelijke 
voorzitter:  5 voor, 10 tegen. Dit punt wordt niet verder uitgewerkt. 
5) Beleggen van informele bijeenkomsten voor informatie-uitwisseling en ten behoeve van 
beeld- en meningsvorming over beleidsonderwerpen: 15 stemmen voor. 
De punten 1, 2 en 5 worden nader uitgewerkt, voor het uitwerken van de punten 3 en 4 is op dit 
moment geen draagvlak. Dit wordt vervolgd in de novembervergadering en hiervoor fungeert de 
agendacommissie als aanspreekpunt. In september wordt een bijeenkomst georganiseerd. 
 

9. W.v.t.t.k. / Rondvraag 
Wim Vreeburg weet dat er een vacature binnen de agendacommissie is wegens het terugtreden 
van Jacob de Boer en vraagt of hierin voorzien wordt. 
Joop van Raaij geeft aan dat het belangrijk is dat een 4e persoon zich hierbij aansluit. 
 
Wim Vreeburg wenst het nieuwe bestuur van afdeling ZuidWest succes. 
 
Bob Meurs vraagt of de volgende BRV in Nieuwegein gehouden kan worden met het oog op de 
kosten. 
De voorzitter zegt toe dit te onderzoeken. 
 
Gerard van Giessen vraagt aandacht voor de Commissie Historie. De commissieleden zitten 
ook in het bestuur van de Stichting Vrienden van het Tafeltennis en hij doet een oproep voor 
ondersteuning van de commissie door donateur te worden. 
 
Wim Kielen vraagt naar de stand van zaken van de AVG. 
Koen Jacobs zegt dat een flink aantal verklaringen inmiddels is getekend. De verklaringen zijn 
gemaakt op basis van het concept van NOC*NSF. Het is een project dat voorlopig doorloopt. 
 
Wim Kielen vraagt of het wenselijk zou zijn om een HB-lid Jeugdzaken in het Hoofdbestuur 
zitting te laten nemen. 
Het Hoofdbestuur neemt deze suggestie mee. 
 
Bob Kelderman vraagt of het klopt dat de organisatoren van toernooien verplicht zijn om 
toernooi.nl te gebruiken. Hij heeft vernomen dat organisatoren van jeugdranglijsttoernooien dit 
niet willen en daarom eventueel terug willen treden. 
Wim van der Burgt geeft aan hij van de discussie op de hoogte is en bevestigt dat het 
inderdaad de bedoeling is dat alle toernooien via toernooi.nl geregeld worden. Wim staat in 
contact met de betreffende verenigingen. 
 
Joop van Raaij vraagt naar de benoemingstermijn van de BR-leden. In 2010 is iedereen 
benoemd en met het oog op de maximale zittingstermijn betekent dat dat in 2019 veel BR-leden 
moeten aftreden. Hij vraagt ook hoe het geregeld is met de overgang van plv. BR-lid naar BR-
lid zit. 
Igor Heller zegt dat er wat betreft de maximale zittingstermijn geen onderscheid is tussen BR-
leden en plaatsvervangers. De BR-leden die in 2010 zijn benoemd kunnen per 2019 geen BR-
lid meer zijn. Bij de invoering van deze constructie is afgesproken dat de benoeming per 1 
januari 2010 van kracht is geworden. Het dient dus voor die datum geregeld te worden. 



Bij de notulen wordt een lijst met benoemings- en aftreeddata meegezonden. 
 
Bob Meurs vraagt waarom de nieuwe foto’s van de (plv)BR-leden niet op de website zijn 
geplaatst.  
Dit wordt alsnog geregeld. 
 

10. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 
om 13.02 uur. 

 
 
 
 
BESLUITENLIJST BONDSRAADSVERGADERING 16 JUNI 2018 
(met daarbij opgenomen de benoemde aandachtspunten) 
 

Nr Omschrijving 

1. De BRV stelt de agenda conform het voorstel vast 

2. De BRV stelt de notulen van de BRV van 18 november 2017 vast 

3. De actielijst wordt aangevuld met einddata 

4. De BRV stelt de actielijst per 16 juni vast 

5. De BRV stelt het Algemeen jaarverslag 2017 van het Hoofdbestuur vast 

6. De BRV stelt het jaarverslag 2017 van de Tuchtcommissie vast 

7. De BRV stelt het jaarverslag 2017 van de Commissie van Beroep wordt vast 

8. De BRV stelt het jaarverslag 2017 van de Commissie van Beroep wordt vast 

9. De BRV stelt het jaarverslag 2017 van de Reglementscommissie wordt vast 

10. De BRV stelt Het jaarverslag 2017 van de Fondsbeheerscommissie vast 

11. De leden van de commissies wordt genoemd in het jaarverslag 

12. De BRV herbenoemt André Eerland en Peter Hanning bij acclamatie als lid van het HB 

13. Gevraagd wordt naar aanvulling van de Financiële Commissie 

14. De BRV herbenoemt de heer G. Beelen tot voorzitter van de Tuchtcommissie en de heer A. 
de Wit tot lid van de Tuchtcommissie 

15. De BRV herbenoemt de heer R. Feunekes tot lid van de Commissie van Beroep 

16. Gevraagd wordt om versterking van de Reglementscommissie 

17. De BRV herbenoemt de heer A. Bouwman tot lid van de Fondsbeheerscommissie 

18. De BRV stelt de jaarrekening 2017 vast 

19. De BRV verleent decharge aan het HB voor het gevoerde beleid en aan de penningmeester 
voor het financieel beheer 

20. De BRV benoemt Coney Accountants tot accountant voor 2018 

21. De BRV stelt de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal 2018 vast 

22. De BRV stelt de wijziging van het Competitiereglement vast 

23. De BRV stelt de wijziging van het Tuchtreglement vast  

24. De BRV stelt de wijziging van het Algemeen Reglement vast 

25. De agendacommissie van de BRV werkt in overleg met het CvV een drietal punten verder uit 

26. Gevraagd wordt om een 4e lid van de agendacommissie te zoeken 

27. De Stichting Vrienden van het Tafeltennis vraagt ondersteuning / nieuwe donateurs 

28. Het HB onderzoekt de mogelijkheid om een HB-lid Jeugdzaken te benoemen 

29. Bij de notulen van deze BRV wordt een overzicht meegezonden van de benoemings- en 
aftreeddata van de BR-leden 

30. De nieuwe foto’s van de (plv) BR-leden worden op de website geplaatst 
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Bondsraadsvergadering 16 juni 2018 
Bijlage 3 – agendapunt 3b 
 
 
 
 

(VOORTGANGS)ACTIELIJST BONDSRAADSVERGADERING (per 16 juni 2018 – geactualiseerd op 1 oktober) 
 

Nr Omschrijving Besproken in Status Eigenaar Af 

50 Masterclass Bondsraadsleden BR juni 2016 Doorgeschoven naar juni ‘19 AS  

57 Procesvoorstel onderlinge communicatie BR-leden BR juni 2016 In behandeling BRV  

58 Voorstel ter beschikking stelling cijfers aan BR-leden BR juni 2016 In behandeling (zie voorstel 
toekomst BRV maart 2017) 

JS  

65 Aandacht voor communicatie met verenigingen inzake projectlidmaatschappen BR juni 2016 In voorbereiding KJ  

66 Vervolg geven aan de werkgroep meisjes en dames BR juni 2016 In voorbereiding WB  

67 Onderzoeken andere vorm Bondsraad BR juni 2016 In behandeling JS  

68 Digitaal beschikbaar stellen verenigingsbox BR juni 2016 In voorbereiding KJ Af 

69 Implicaties overdracht FBC ZuidWest naar landelijke FBC BR nov. 2016 Afgehandeld KJ Af 

71 Aanpassen voorstel competitieopzet BR nov. 2016 In behandeling WB  

73 Info aan Bondsraad inzake Federatieontwikkelingen / analyse van de consequenties met 
financiële onderbouwing 

BR mrt 2017 Doorlopend JS  

74 Verbeteren onderlinge communicatie BR-leden onderling. BR mrt 2017 In behandeling BRV  

76 Lijst met te toetsen onderdelen en beschrijving algemeen deel BR mrt 2017    
 
AE = André Eerland, Hoofdbestuurslid Projecten 
AS = Achim Sialino, Directeur Tafeltennis 
JS = Jan Simons, voorzitter 
KJ = Koen Jacobs, Hoofdbestuurslid Sport- en Productontwikkeling / penningmeester 
PH = Peter Hanning, Hoofdbestuurslid Communicatie en Marketing 
SH = Stefan Heijnis, Hoofdbestuurslid Topsporrt 
WB = Wim van der Burgt, Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 

 
 
 

ACTIVITEITENPLANNEN EN BUDGETAANVRAGEN 2019 VAN DE 
AFDELINGEN 
 

1. Inleiding 
 
Voor het afdelingsactiviteitenplan en de budgetaanvraag 2018 is in 2017 gewerkt volgens een nieuw 
proces. In dit proces zijn op verzoek van de afdelingen de activiteiten van de afdelingen ingedeeld in 
basisactiviteiten, reguliere activiteiten en speciale activiteiten. 
Begin dit jaar is het proces voor de plannen en budgetaanvragen 2019 gestart. Op basis van de 
ervaringen in het afgelopen jaar zijn er een paar aanpassingen gemaakt in het proces, maar de grote 
lijn is gehandhaafd. 
Voor de speciale activiteiten van 2018 heeft de Bondsraad in november 2017 budget uit de reserves 
bestemd. De Bondsraad heeft hierbij aangegeven dat dit in principe eenmalig is. Het is niet de 
bedoeling dat er jaarlijks een (forse) overschrijding zal zijn voor het benodigde budget voor de 
afdelingen.  
 
Achtergrond  
De kernwaarden van het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) zijn  

 Innovatief 

 Vitaal 

 Ondernemend 

 Open 

 
In het MJBP is sprake van 2 strategieën:  
 
1. Plezier & prestatie  

Deze bestaat uit de vier belangrijkste doelgroepen in de tafeltennissport; de sporters (op 3 niveaus) en 
de mensen die het mogelijk maken, het kader.  

 Plezier & prestatie - Fun & recreatie  

 Plezier & prestatie - Wedstrijd  

 Plezier & prestatie - Top  

 Plezier & prestatie - Kader  
 
2. Kwaliteit & innovatie  
Hier gaat het om een kwaliteit & innovatiekracht bij randvoorwaarden die het beoefenen van tafeltennis 
mogelijk maken en die sport meer bekendheid geven. Thema’s die hier worden uitgewerkt zijn: imago 
van de sport, de organisatie van tafeltennisevenementen, de accommodatie/locatie oftewel de plaats 
waar de tafeltennistafel staat en de belangrijke rol van de tafeltennisaanbieder als intermediair naar de 
sporter.  

 Kwaliteit & innovatie - Imago  

 Kwaliteit & innovatie - Evenementen  

 Kwaliteit & innovatie - Sportaanbieder  

 Kwaliteit & innovatie - Accommodatie & locatie  
 
Het Hoofdbestuur (HB) is van mening dat  geïnvesteerd moet worden in de uitvoering van het beleid. 
Dat geldt zowel vanuit het HB richting de afdelingen en verenigingen, maar ook vanuit de verenigingen 
en afdelingen richting het HB en de landelijke organisatie.  
Op landelijk niveau wordt via projectplannen gewerkt aan de uitvoering van het beleid.  
In de afdelingen wordt gewerkt met afdelingsactiviteitenplannen.  
Elke afdeling heeft twee basisactiviteiten: het besturen van de afdeling en het organiseren van de 
afdelingscompetitie.  
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Aanvullend zijn er diverse reguliere activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet verplicht zijn maar die wel in 
de meeste afdelingen uitgevoerd worden en een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen de 
afdelingen vormen, zoals onder andere het organiseren van Afdelingstrainingen, de 
Afdelingskampioenschappen en ledenwerfactiviteiten.  
 
De speciale activiteiten zijn nieuwe of extra activiteiten die de afdeling wil ontwikkelen en uitvoeren en 
die aansluiten bij de kernwaarden en de strategieën uit het MJBP. Deze speciale activiteiten worden 
beoordeeld en van een advies voorzien door de AcUB, zoals verderop beschreven.  
Aan de afdelingen wordt jaarlijks gevraagd om een activiteitenplan en een bijbehorende 
budgetaanvraag in te dienen voor het volgende kalenderjaar. De activiteitenplannen worden vastgesteld 
in de Bondsraadsvergadering van november.  
Eind 2016 is door het Hoofdbestuur de Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) benoemd.  
De AcUB zal de activiteitenplannen beoordelen en zich hierbij richten op de speciale activiteiten. Deze 
beoordeling heeft de status van advies aan het Hoofdbestuur.  
 
De AcUB maakt voor de beoordeling gebruik van de volgende inhoudelijke criteria, in willekeurige 
volgorde: 

 bijdrage aan vermeerdering van het aantal leden; 

 bijdrage aan ledenbehoud; 

 bijdrage aan het verbeteren van het imago van de tafeltennissport; 

 bijdrage aan talentontwikkeling; 

 bijdrage aan kadervorming; 

 bijdrage aan veilig sportklimaat; 

 bijdrage aan samenwerking tussen verenigingen; 

 bijdrage aan de speelvreugde jeugd en/of senioren en/of ouderen; 

 bijdrage aan een voorziening om de sport te beoefenen. 
 
Bij de speciale activiteiten moeten de afdelingen zelf aangeven welke inhoudelijke criteria in welke mate 
worden ondersteund. 
Ook de budgetaanvraag moet ingevuld worden.  
De speciale activiteiten worden door de AcUB beoordeeld op inhoud (draagt het minstens bij aan één 
criterium) en kwaliteit.  

 
Bij de beoordeling hanteert de AcUB de volgende kwalitatieve toetsingselementen:  

 concreetheid (hoe concreter hoe beter); 

 haalbaarheid;  

 realiteitsgehalte; 

 effect;  

 toepasbaarheid (eigen afdeling, enkele afdelingen, alle afdelingen). 
 
 

2. Overzicht met de samenvattingen van de speciale activiteiten  
 
Afdeling Holland-Noord  

Activiteit 1: Het stimuleren zodanig dat alle (jeugd)trainers en kaderleden in de afdeling in het bezit zijn 

van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

We willen verenigingen helpen te werken aan een veilig sportklimaat door hen aan te moedigen om 

VOG’s aan te vragen voor hun functionarissen, en hen daarbij te ondersteunen. We richten ons hier niet 

alleen op bovenstaande, maar ook de kans op alle andere vormen van grensoverschrijdend en 

ongewenst gedrag willen wij hierdoor verkleinen. We zijn in 2018 al met deze activiteit gestart, maar we 

verwachten niet dat de activiteit al naar tevredenheid zal zijn afgerond tegen het einde van dit jaar. 

Vandaar dat wij in 2019 weer met dezelfde activiteit door willen gaan.  

 

Activiteit 2: Uitvoeringsproject wedstrijdaanbod scholen/buurthuizen in Amsterdam 
We willen een scholencompetitie organiseren voor diverse scholen in Amsterdam om daarmee nieuwe 

jeugdspelers te bereiken en in contact te laten komen met verenigingen. Het streven zal eveneens zijn 

om tijdens de uitvoering van het project de kinderen ook (project)lid te maken van de NTTB. 

Jeugdspelers die regelmatig tafeltennissen op basisscholen worden hierbij uitgenodigd bij een 
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vereniging in Amsterdam om daar wedstrijden te spelen tegen kinderen van andere scholen. Ook met 

dit project zijn we al begonnen in 2018, en wegens tevredenheid en de geboekte progressie willen wij 

de activiteit in 2019 doorzetten.  

 

Activiteit 3: Begeleiding verenigingssamenwerkingen 
We willen regionale bijeenkomsten organiseren waarbij verenigingen met elkaar en de afdeling kunnen 

overleggen en daarbij van elkaar leren. Hopelijk levert dit op termijn stabiele en regelmatige 

samenwerkingen op tussen verenigingen en verbetert het de link met de afdeling.  

 
Activiteit 4: Versterking afdelingskader  
Het is inmiddels echt nodig om de organisatie van de afdeling te versterken. De afdeling wordt eigenlijk 

al veel te lang onderbemand bestuurd, en een oplossing van dit probleem kan zorgen voor een groter 

enthousiasme, meer stabiliteit en een grotere productiviteit bij de afdeling. We willen proberen een 

werkgroep te starten met onder anderen het afdelingsbestuur en de afdelingsondersteuner, een paar 

vrijwilligers uit de afdeling en wellicht iemand uit het HB of van het Bondsbureau. Met die werkgroep 

willen we op zoek gaan naar nieuwe geschikte bestuurders van de afdeling. We willen de zoektocht 

naar bondsraadsleden en commissieleden daar ook gelijk aan koppelen.  

 

Afdeling ZuidWest 

Activiteit 1: Table Stars @ZuidWest 
In juni 2018 zijn er maar liefst drie workshops Table Stars Trainer georganiseerd in de afdeling 
ZuidWest. Nu het kader (bij)geschoold is, is het belangrijk dat Table Stars wordt uitgevoerd binnen een 
groot aantal verenigingen. We zetten in op minimaal tien projecten in de afdeling ZuidWest. De afdeling 
gaat de verenigingen die hebben deelgenomen aan de workshops actief benaderen en in gesprek om 
te achterhalen op welk vlak de verenigingen ondersteuning nodig hebben: uitvoerend, organisatorisch, 
promotioneel, contact met de gemeente en/of scholen. Vervolgens zal de afdeling ondersteuning 
organiseren op het gewenste vlak. De afdeling zal in ieder geval (in samenwerking met 
sportparticipatie) een draaiboek voor de clubs opstellen. 
 
Activiteit 2: Parasport 
Een project (over 2 jaar) waarbij Parasport in de afdeling ZuidWest uitgebouwd wordt. In 2019 
investeren we in kader en organisatie. Daartoe worden workshops voor trainers georganiseerd gericht 
op training aan parasporters. Tevens worden demonstraties en voorlichting gegeven. Overleg tussen 
afdeling, team parasport en vereniging, zowel die actief bezig zijn met parasport als verenigingen die 
parasport willen aanbieden, gaat zorgen voor een goede basis. 
In 2020 gaan vervolgens wervingsprojecten opgestart worden. 
 
Activiteit 3: Communicatie 2.0 
Een nieuw te vormen werkgroep communicatie gaat zich intensief bezighouden met het promoten van 
tafeltennis in het algemeen, maar ook het promoten van specifieke activiteiten met als doel meer 
deelnemers te werven voor deze activiteiten. Dit kunnen leden en niet-leden zijn. De activiteiten 
betreffen zeker niet alleen wedstrijden, maar ook bijvoorbeeld workshops, clinics of 
kaderbijeenkomsten. Het onderzoeken en uitvoeren van nieuwe mogelijkheden om informatie te delen 
met leden o.a. als alternatieve vorm voor InfoZuidWest (infobulletin) maakt hier deel van uit. 
 
Afdeling West 

Activiteit 1: Regio promotiedagen in kernsteden 
Het organiseren van een aantal tafeltennispromotiedagen in de afdeling waarbij verenigingen in de 

betrokken regio met elkaar samenwerken om een maximaal aantal (nog niet gebonden) spelers in 

aanraking te laten komen met tafeltennis. De promotiedagen zelf worden vervolgd bij elke betrokken 

vereniging zelf. 

 

Activiteit 2: Organiseren meisjescompetitie  
Het organiseren van een (zo nodig afdeling overstijgende) meisjescompetitie (los van de vorm).  

 

Activiteit 3: Opzetten Welpen/pupillen startcompetitie  
De huidige pupillen competitie binnen West wordt steeds kleiner, deels doordat er minder 

welpen/pupillen zijn, deels omdat er minder per vereniging zijn en deels omdat de sterkte van de 
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klassen sterk verschilt en de deelnemers dan snel afhaken. Door het organiseren van een 

welpen/pupillen startcompetitie die beter aansluit bij deze problemen (zoals meer in toernooivorm, meer 

wedstrijden per dag, meer wedstrijden bij elkaar etc.) zullen meer welpen/pupillen gaan of blijven 

spelen. 

 

Activiteit 4: Opfriscursussen en thema-avonden spelregels, scheidsrechters, trainers, doelgroepen  
Het organiseren van opfriscursussen en thema avonden over onderwerpen die van belang zijn voor de 

tafeltennissport, zoals spelregels, trainingen, doelgroepen en programma’s zodat kennis beter wordt 

gewaarborgd (minder problemen, meer betrokkenheid) en verenigingen en leden ondersteund worden 

in hun beleid en voornemens. 

 

Activiteit 5: Scholen sportdagen  
Opzetten en beschrijven van een activiteit(enplan) om bij/op sportdagen van scholen zelf een 

tafeltennismiddag te organiseren, inclusief het inrichten van de promotie op de school zelf. De kosten 

zijn voor de vereniging/afdeling en de tegenprestatie is langere tijd promotie binnen de betrokken 

school. 

 

Activiteit 6: Verenigingen leren van elkaar  
Het organiseren van bijeenkomsten waarbij verenigingen die bij elkaar in de buurt zitten kennis 

uitwisselen en bekijken of en/of hoe ze elkaar kunnen helpen.  

 

Activiteit 7: Introductie welp/pupil, ouders en trainers  
De huidige pupillen competitie binnen West wordt steeds kleiner waardoor spelers snel in een 

pupillenklasse uitkomen waar het verschil in sterkte erg groot is waardoor ze afhaken. De ouders van 

deze jongste jeugd is vaak beperkt betrokken en is vaak de oorzaak dat de jongste jeugd niet meer 

komt. Door het organiseren van een seizoen openingsdag waarbij van de welpen/pupillen op een 

speelse wijze in een toernooi de sterkte kan worden bepaald voor indeling in de competitie, de ouders 

een cursus tafeltennisbegeleider krijgen en de begeleidende trainers getraind worden door een meer 

senior trainer, kunnen zowel spelers, ouders en trainers meer gebonden en betrokken raken.  

 

Activiteit 8: Organiseren specifieke meisjestoernooien  
Omdat het nodig is meer meisjes te enthousiasmeren voor tafeltennis worden parallel aan de NJM 

enkele meisjestoernooien voor niet-NJM-deelnemers georganiseerd.  

 

Afdeling Noord  
Activiteit 1: Trainingsbeelden app 

In de huidige digitale wereld wordt er veel op voornamelijk Sociale media en Youtube verschillende  
tafeltennisvideo’s bekeken. Tijdens de speciale activiteiten brainstormsessie kwam een behoefte van  
voornamelijk jeugdleden naar voren of er ook een speciale app was die kan voorzien in deze  
behoefte. Hierop is positief gereageerd door een aantal ICT-deskundigen binnen de afdeling dat dit   
gemaakt kan worden. NTTB Noord wil een klein bedrag voor de eerste verkenning en het maken van  
een ontwikkelingsplan en uitwerking van de activiteiten. De kosten voor het maken en hosten zullen  
door partners (hogescholen) worden gedragen. De focus van de app zal vooral liggen bij goede  
voorbeelden op de technische kant van het spel. 

 
Activiteit 2: Ideeën uitwisseling clubs 
Er is een grote behoefte van voornamelijk verenigingsbesturen om samen te komen en zogenaamde  
“best practices” onderling te delen. De verenigingen organiseren deze sessies onderling. Het  
afdelingsbestuur zal hier op toezien. Om dit toch te faciliteren als afdeling komen we de clubs  
tegemoet met een vergoeding voor zaalhuur, koffie etc. Er wordt eerst uitgegaan van 5 sessies,  
waarvoor per sessie 100 euro beschikbaar is.    

 
Activiteit 3: Para tafeltennis 
In 2017 is er in Groningen een special olympics gehouden. Hier waren ook afdeling Noord en een 
aantal para tafeltennissers bij betrokken. Dit werd als zeer positief ervaren. Daarna is er voor het eerst 
tijdens de Gronings kampioenschappen een G evenement gehouden. De deelnemers als vrijwilligers 
waren uiterst positief. Omdat afdeling Noord in 2019 een start wil maken met het in kaart brengen en 
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faciliteren van deze  groeiende groep tafeltennissers, vraagt de afdeling een bedrag om deze activiteit 
te faciliteren.  
 

Afdeling Limburg 

Activiteit 1: World Table Tennis Day Limburg 
Met zo veel mogelijk verenigingen in de afdeling op hetzelfde moment een bijzonder tafeltennismoment 
creëren tijdens World Table Tennis Day op 6 april 2019. 
Op één moment in heel Limburg met zoveel mogelijk personen gelijktijdig “rond de tafel”. Nog te 
overwegen of ook niet-verenigingen in de activiteit meegenomen worden. 
Koppeling met doelgroepen kan gelegd worden. Ook linken aan PingPongbaas (App). Zeker in het 
geval dat niet-verenigingen meegenomen worden. 
 
Activiteit 2: Startersdagen 
Als onderdeel van competitievernieuwing worden startersdagen georganiseerd voor de kinderen, hun 
ouders en trainers. Tijdens deze dagen worden ouders en trainers (bij)geschoold en maken de kinderen 
kennis met andere starters en wordt hun niveau ingeschat waardoor de competitie beter op niveau 
ingedeeld kan worden. Kinderen gaan gezamenlijk op één of twee locaties wedstrijden spelen. Hierdoor 
wordt het leuker in de zaal en is begeleiding beter te organiseren. Gekoppeld aan de scholing van 
ouders (= begeleiders) wordt het sportklimaat verbeterd. E.e.a. zal tot een verhoging van de 
spelvreugde leiden, waardoor meer kinderen blijven tafeltennissen. 
 
Activiteit 3: Fifty+ViTT op maat 
Inventariseren van 55+ in de afdeling Limburg. Vervolgens wedstrijd (e.d.) aanbod op maat. Ook kritisch 
kijken naar grijze leden onder deze groep. Daarnaast wervingsprojecten op maat initiëren in 
samenwerking met de verenigingen. 
 
Afdeling Gelre 

Activiteit 1: Individueel traject AB spelers Junioren/Kadetten 
Individueel traject AB spelers Junioren/Kadetten, 10 zondagen per seizoen, 3 uur per training. Voor 
spelers die net buiten het landelijke talentontwikkeling beleid vallen. Focus op de gebieden waar 
verenigingen niet aan toe komen. Denk hierbij aan mentaal, tactiek en breed motorisch opleiden. 
 
Activiteit 2: Promotiestand Evenementen 
Promotiestand met promotiemateriaal tijdens de evenementen van de Afdeling Gelre. Verbeteren imago 
tafeltennissport en meer bekendheid creëren van alle activiteiten binnen de afdeling. Uiteindelijk willen 
we op deze manier de betrokkenheid vergroten en daarmee hopen we meer vrijwilligers te binden. 
 
Activiteit 3: Ontwikkelen en ondersteunen van toernooien en verenigingen parasport 
4 Para Promo Dagen. Bekendheid van para tafeltennis in de afdeling Gelre vergroten. Vermeerdering 
aantal paraleden in Gelre. De promo dagen willen we doen met de huidige para tafeltennissers binnen 
de afdeling. 
 
Activiteit 4: Fifty+ViTT toernooien 
4 Toernooien speciaal voor de doelgroep ouderen in combinatie met gezamenlijke lunch. Speelvreugde 
ouderen vergroten. Samenwerking tussen verenigingen stimuleren. Andere mensen leren kennen. 
Ouderen meer laten bewegen. 
 
Activiteit 5: Speciale niet-leden activiteit 
4 Speciale activiteiten voor niet leden. Bv. open dag, bedrijventoernooi, of buurttoernooi. Nieuwe 
doelgroepen aanboren door activiteiten te organiseren bij verenigingen die gericht is op niet-leden.  Met 
als uiteindelijk doel vermeerdering van het aantal leden. 
 

Afdeling Midden 

Activiteit 1: Ouderen (55+) kennis laten maken met tafeltennis 
Het aandeel ouderen – vanaf de leeftijd van 55 jaar – neemt ten opzichte van de totale bevolking steeds 
verder toe. 55-plussers willen en gaan steeds meer bewegen. Men kan deze groep op een prettige 
manier kennis laten maken met tafeltennis. De sport is voor deze doelgroep uitermate geschikt om te 
leren: laagdrempelig en blessurevriendelijk. De nadruk kan hierbij dan liggen op het “lekker samen en 
gezond bewegen”.  
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Afdeling Oost 

Activiteit 1: Uitbreiden activiteiten para-commissie 
Na de opstart van de commissie in 2018 wil de afdeling deze verder door-ontwikkelen in 2019, gericht 
op een bredere AK, organisatie van een ranglijsttoernooi en uitbreiding van de G-competitie. Daarnaast 
wil men een trainingsstage organiseren. 
 
Activiteit 2: Stimulering breedtesport middels naschoolse opvang  
Het AB Oost wil graag meer jeugd laten tafeltennissen, en meer bekendheid aan de sport geven in de 
regio. Middels het organiseren van naschoolse opvang hoopt het AB ook juist jongere mensen te 
stimuleren te gaan tafeltennissen. 
 
Activiteit 3: Stimulering breedtesport middels MJ tafeltennisdagen 
Het AB wil graag meer jeugd (meer) laten tafeltennissen, en meer bekendheid aan de sport geven in de 
regio. Middels het organiseren van leuke tafeltennisdagen wil het AB zowel (beginnende) 
tafeltennissers als potentiële tafeltennissers op een leuke en open manier laten tafeltennissen. 
 
Activiteit 4: Stimulering breedtesport middels opzetten pilots alternatieve competitievormen 
Het AB wil graag inventariseren of er behoefte is aan alternatieve competitievormen voor zowel jeugd 
als senioren. Er worden pilots uitgevoerd voor de vormen die gewenst zijn. 
 
Activiteit 5: Stimulering breedtesport middels afdelingstraining 
Om de afdelingstraining binnen de afdeling Oost, georganiseerd door de afdelingstrainer, te stimuleren 
en toegankelijker te maken, wil het AB de deelnemers een alternatieve activiteit bieden. Gedacht wordt 
aan het bezoeken van de NK in Zwolle. 
 
Activiteit 6: Stimulering breedtesport – Euregio-toernooi 
Het Euregiotoernooi is een uitwisselingstoernooi voor jeugdspelers wat al 35 jaar bestaat en 

afwisselend georganiseerd wordt door de Nederlandse afdelingen Noord en Oost en de Duitse 

afdelingen Emsland en Bentheim.  

Voor het toernooi wordt per afdeling een representatief team opgesteld, bestaande uit pupillen, kadetten 

en junioren, 4 jongens en 4 meisjes per klasse (totaal 24 per afdeling).  

Eens per 4 jaar wordt dit toernooi in de afdeling Oost georganiseerd waardoor er in dat jaar veel meer 
kosten ontstaan door o.a. zaalhuur en tafelhuur. Dit zal dan in totaal neerkomen op zo’n € 5.000,=. De 
afdeling Oost is in 2019 weer de organisator. 
 
Activiteit 7: Stimulering Topsport 
De Jeugdcup is een landelijk evenement georganiseerd door de landelijke bond, en ook bekostigd door 
de landelijke bond. Om de spelers van de afdeling Oost te prepareren op dit sportieve weekend, willen 
we 2 Trainingsdagen organiseren. 
 
 

3. Aanpak en advies AcUB speciale activiteiten afdelingen  
 
De Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) heeft op 3 augustus 2018 haar advies uitgebracht aan 
het Hoofdbestuur. Per afdeling heeft zij een gedetailleerd advies uitgebracht. Hieronder de inleidende 
brief. De separate bijlagen zijn niet toegevoegd. 
 
3.1. Inleiding  
Hierbij in acht bijlagen het advies van de Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) van in totaal 34 
beoordeelde door de afdelingen ingediende speciale activiteiten. Het totaal aantal speciale activiteiten 
voor 2019 is in aantal vergelijkbaar met de aanvragen voor dit jaar (36). Bij drie afdelingen zien we 
flinke verschillen, namelijk ZuidWest en West met allebei vijf minder en Oost met zes meer.  
Het voor het indienen ontwikkelde format is door 6 afdelingen gevolgd, Noord heeft dit niet volledig 
gevolgd en Holland Noord heeft eenzelfde indeling gebruikt als voor dit jaar. De ingediende speciale 
activiteiten zijn kwalitatief sterk verbeterd ten opzichte van die voor 2018. De toegekende kwalificaties in 
de matrix zijn veel meer gedifferentieerd en over het algemeen ook gemotiveerd. Er is geen aanleiding 
gevonden nader met afdelingen in gesprek te gaan over de ingediende speciale activiteiten. Ondanks 
de verlengde termijn van indiening door de afdelingen willen we ons zo goed mogelijk aan de 
datumafspraak houden en bieden dan ook hierbij ons advies per afdeling aan. Hierna een nadere uitleg 
over het tijdpad, onze aanpak, de onderwerpen van de speciale activiteiten en het advies aan het 
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Hoofdbestuur (HB).  
 
3.2. Tijdpad  
Op verzoek van het College van Voorzitters heeft het HB de termijn voor het indienen van de speciale 
activiteiten verlengd tot 30 juni. Als gevolg hiervan is de termijn voor de beoordeling door de AcUB 
verkort tot een maand.  
Vijf van de afdelingen hebben tijdig de plannen aangeleverd, de afdelingen Limburg en Midden 
ongeveer een week te laat en de afdeling Noord ongeveer twee weken te laat.  
Er is een veelheid aan speciale activiteiten met een grote diversiteit ingediend. Het aantal varieerde van 
1 tot 8 per afdeling, in totaal 34 speciale activiteiten. Vanaf begin juli is de AcUB aan de slag gegaan 
met de beoordeling van de door de afdelingen ingediende speciale activiteiten ten behoeve van dit 
advies aan het Hoofdbestuur. Door de duidelijke kwalitatieve verbetering van de ingediende activiteiten 
is er geen nader overleg met de afdelingen nodig geweest.  
 
3.3. Aanpak door de AcUB  
De beoordeling door de AcUB is opgenomen in een gestandaardiseerd formulier (per afdeling in de 
bijlagen opgenomen). Ten opzichte van de vorige keer is dit enigszins aangepast. Toegevoegd is een 
nieuw onderdeel 1 met algemene opmerkingen. Verder is in het advies aan het HB van de speciale 
activiteiten de prioritering naar de mening van de AcUB opgenomen.  
Alle speciale activiteiten zijn inhoudelijk beoordeeld. Tevens is de prioritering beoordeeld voor zover 
deze door de afdeling was vermeld en opgenomen in ons advies. 
 
Naast de beschrijving zelf, hebben we met name gekeken naar de matrix met de volgens de afdeling 
geraakte criteria en de mate waarin. In de bijlagen is in onderdeel 2 de door de afdeling aangeleverde 
matrix opgenomen met daarna in onderdeel 3 eventuele opmerkingen daarop van de AcUB. De 
beschrijvingen van de speciale activiteiten zijn door de AcUB met een cijfer gewaardeerd op de 
afgesproken kwalitatieve toetsingselementen concreetheid, haalbaarheid, realiteitsgehalte, effect en 
toepasbaarheid. Deze beoordeling is in de bijlagen in een matrix als onderdeel 4 opgenomen, waarbij 
een kolom is toegevoegd met de totaaltelling per speciale activiteit. Een toelichting op de matrix is 
opgenomen in onderdeel 5. Tenslotte is het advies van de AcUB van de speciale activiteiten 
opgenomen in onderdeel 6, met daarbij de prioritering.  
 
3.4. Onderwerpen van de speciale activiteiten  
Van de 34 speciale activiteiten hebben 13 betrekking op jeugd, behalve de afdeling Midden hebben alle 
afdelingen een of meer speciale activiteiten ingediend voor die leeftijdscategorie. Voor de doelgroepen 
para en 55+ zijn allebei drie speciale activiteiten ingediend. Voor para door ZuidWest, Gelre, Oost en 
voor 55+ door Limburg, Gelre, Midden.  
Gezien het in de analyse van het beleidsplan opgenomen ledenverlies bij de jeugd, is de keuze voor 
extra inspanningen op dat gebied zeer gewenst. Enkele onderwerpen waar naar onze mening in de 
toekomst speciale activiteiten voor zouden kunnen worden ontwikkeld zijn:  
- De doelgroep van jong volwassenen (leeftijd 18-25) is door geen enkele afdeling gebruikt, terwijl dit 

naar onze mening een ondervertegenwoordigde leeftijdscategorie is (met name ledenbehoud).  

- Aanbod voor de competitievrije periode (april-september) inclusief bezetting accommodaties.  
Een aantal speciale activiteiten zijn een voortzetting van dit jaar. Over het algemeen is bij ons niet 
bekend wat de resultaten tot nu toe zijn.  
We vragen ditmaal speciale aandacht voor enkele naar onze mening innovatieve speciale activiteiten. 
Deze kunnen in potentie uitgroeien naar een landelijk toepasbare aanpak en verdienen dan ook zeker 
ondersteuning. Dit betreft de Trainingsbeelden app van Noord, World Table Tennis Day van Limburg en 
de Promodagen parasport van Gelre.  
 
3.5. Advies aan het Hoofdbestuur  
In de bijlagen is ons advies opgenomen per afdeling. Alle speciale activiteiten zijn naar onze mening 
waard om in uitvoering te worden genomen. We willen hierbij met name aandacht vragen voor de drie 
speciale activiteiten de we als innovatief hebben bestempeld. Zoals afgesproken hebben wij het 
financiële aspect op geen enkele manier laten meewegen. Als er om financiële redenen keuzes 
gemaakt moeten worden, kan gebruik worden gemaakt van de prioritering die we in onderdeel 6 in de 
bijlagen hebben opgenomen en zou de totaaltelling in de matrix in onderdeel 4 van de bijlagen hierbij 
wellicht een rol kunnen spelen. Zo mogelijk lijkt het honoreren van minimaal een speciale activiteit per 
afdeling gewenst.  
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Tenslotte bevelen we aan om in het sjabloon meer duiding op te nemen met betrekking tot monitoring. 
Dit onderwerp is nu door de afdelingen erg divers ingevuld.  
 
 

4. Voorstel van het Hoofdbestuur aan de Bondsraad betreffende de 
budgetaanvraag 2019 
 
In maart 2018 heeft het Hoofdbestuur de afdelingen geïnformeerd over de voorgestelde 
budgetverdeling behorende bij de activiteitenplannen 2019.  
Bij het goedkeuren van de activiteitenplannen voor 2018 heeft de Bondsraad expliciet aangegeven dat 
de overschrijding van het afdelingsbudget in principe eenmalig dient te zijn.  
Om ruimte te creëren voor de speciale activiteiten heeft het Hoofdbestuur ervoor gekozen om de 
budgetverdeling anders vorm te geven.  
Het beschikbare afdelingsbudget voor 2019 bedraagt € 5,50 per lid. 
Uitgaande van 25.209 leden (raming ledenaantal 2019) betekent dit dat het totale budget € 138.650 
bedraagt.  
Dit budget wordt als volgt opgedeeld:  
(1) Voor elke afdeling is € 4,00 per lid beschikbaar voor de basisactiviteiten en de reguliere activiteiten 

van de afdelingen. Dat is een bedrag van € 100.836.  
(2) € 37.814 is dan voor alle afdelingen tezamen beschikbaar voor de speciale activiteiten. 
 
Op verzoek van het College van Voorzitters heeft het HB in de vergadering van vrijdag 8 juni besloten 
om akkoord te gaan met een aanpassing van het voorstel voor de afdelingsbudgetten voor 2019. De 
aanpassing houdt in dat voor de basis en reguliere activiteiten € 4,75 per lid beschikbaar is en voor de 
speciale activiteiten € 0,75. 
Volgens deze verdeling is €119.742,75 beschikbaar voor de basis en reguliere activiteiten en  
€ 18.906,75 voor de speciale activiteiten. 
 
4.1. Toelichting budgetaanvraag basis en reguliere activiteiten 
Hieronder een overzicht van de op basis van bovenstaande voorstel toegekende budgetten en de 
aangevraagde budgetten voor 2019 voor de basis en reguliere activiteiten. 
 
Afdeling  Raming aantal leden Volgens budgetverdeling Aanvraag 
Holland-Noord  3254   € 15.456,50   € 15.215,00 
ZuidWest  3808   € 18.088,00   € 18.088,00 
West   5089   € 24.172,75   € 27.700,00 
Noord    1890   €   8.977,50   € 13.850,00 * 
Limburg  1980   €   9.405,00   €   9.405,00 
Gelre   2728   € 12.958,00   € 12.958,00 
Midden   3257   € 15.470,75   € 15.470,75 
Oost   3203   € 15.214,25   € 15.214,25 
 
Opmerking 
Afdeling West heeft een hoger budget aangevraagd dan het voorgestelde bedrag van € 4,75 per lid. 

* Afdeling Noord heeft later een herziene begroting toegezonden. Deze treft u na de tabellen aan. 

 
4.2. Toelichting budgetaanvraag speciale activiteiten 
Het HB heeft besloten het advies van de AcUB over te nemen. Verder heeft het HB besloten dat de 
speciale activiteiten binnen het beschikbare budget moeten blijven; een extra budget wordt niet aan de 
Bondsraad gevraagd. Op verzoek van het CvV is het budget voor de speciale activiteiten op € 0,75 per 
lid door het HB vastgesteld. 
  
Uitgangspunten voor de toewijzing van het budget aan de speciale activiteiten zijn: 
- Waarderen van de door de AcUB als innovatief beoordeelde activiteiten; 
- Toekennen van minimaal één speciale activiteit per afdeling (waarvoor een budget is aangevraagd); 
- Op volgorde van de beoordeling door AcUB. 
  
In Tabel 1 een totaal overzicht van de ingediende speciale activiteiten met een samenvatting van de 
beoordeling. In Tabel 2 het overzicht dat het HB aan de Bondsraad ter besluitvorming voorlegt. 
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Recent ontvangen herziene begroting afdeling Noord 
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Voorstel aan de Bondsraad 
 
Het Hoofdbestuur stelt de Bondsraad voor: 
 

 een bedrag van € 4,75 per lid aan de afdelingen toe te kennen voor de basis- en reguliere 
activiteiten;* 

 het beschikbare bedrag ad € 18.906,75 voor de speciale activiteiten te verdelen volgens het 
overzicht in Tabel 2. Hierin zit een overschrijding van € 393,25. 

 
* Afdelingen die een hoger budget dan € 4,75 per lid hebben aangevraagd voor de basis- en reguliere 
activiteiten dienen voor deze activiteiten op andere wijze inkomsten te genereren of deze activiteiten 
tegen lagere kosten uit te voeren. Dit betreft de afdelingen West en Noord. 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 6 – agendapunt 4c 

 
 
 
 

Projectplan 
Verenigingsontwikkeling 2019+ 

 
Datum:    25 oktober 2018 
Projectleider:   Marthijn van der Wal 
Kostenplaats:   N.N. (diversen, nog geen aparte, voor een groot deel sportparticipatie) 

 

 

Projectbeschrijving  
De tafeltennisser staat centraal binnen de Tafeltennisbond. Iedereen die het leuk vindt moet kunnen 
tafeltennissen. 
De vereniging speelt een zeer belangrijke rol in het sportaanbod voor de tafeltennisser. Goed 
georganiseerde verenigingen laten steeds weer zien hoe leuk onze sport is en dat iedereen zich in de 
vereniging kan vermaken én ontwikkelen. De verenigingen zijn een toegevoegde waarde voor hun 
leden. Ze zijn relevant! De Tafeltennisbond moet verenigingen die zich willen en kunnen ontwikkelen 
helpen relevant te zijn. 
 
De Tafeltennisbond 

 heeft en houdt de regie, 

 creëert de voorwaarden om maatwerk te kunnen leveren en levert zelf ook maatwerk, 

 bouwt het relatienetwerk op en benut dit om clubs te kunnen helpen zich te ontwikkelen, 

 is relevant voor haar leden, 

 …. 
 
Verenigingsontwikkeling kent de volgende uitgangspunten: 

 De Tafeltennisbond bouwt een relatie op met de vereniging. In de praktijk: een vast persoon 
heeft regelmatig contact met de club. Zo is de Tafeltennisbond daadwerkelijk zichtbaar voor 
leden. 

 Tafeltennisbond maakt een selectie van de verenigingen. Per vereniging wordt een plan van 
aanpak opgesteld. 

 De geselecteerde vereniging heeft voldoende potentie en ambitie om aan te sluiten. 

 De Tafeltennisbond zet de juiste mensen bij elkaar op de juiste plaats. 

 De Tafeltennisbond heeft de regierol. 
Ontwikkeling eindigt niet. Als een doel bereikt is, kijken we naar het structureel en duurzaam inbedden 
hiervan in de organisatie en tevens naar het volgende doel en de daarbij behorende stappen. 
 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Projectleider:     Marthijn van der Wal   
Verantwoordelijk HB-lid:   Koen Jacobs  
Projectgroep     Ineke de Graaf, Marthijn van der Wal en Michiel de 
Korte 
 
Aanvang project:     Najaar 2018 
Afronding project:     31 december 2022 
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1. Aanleiding 
 
1.1 Situatieschets en probleemstelling 
Binnen de Tafeltennisbond staat de speler centraal. Deze speler is veelal lid van een 
tafeltennisvereniging. Veel verenigingen zijn intern gericht en beperken zich tot de dagelijkse gang van 
zaken. Hierdoor komen ze er niet aan toe om vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen. We zien dat 
verenigingen die wel nadenken over een visie, zich wel ontwikkelen tot sterke en toonaangevende 
verenigingen. 
Tafeltennis is gebaat bij sterke verenigingen. De Tafeltennisbond wil verenigingen helpen zich te 
ontwikkelen. De Tafeltennisbond neemt haar verantwoordelijkheid en voert daarom de regie in 
verenigingsontwikkeling. 
De centrale vraag hierbij is: Hoe kan de NTTB relevant zijn voor de vereniging? Welke verenigingen 
willen met ons aan de slag? En met wie willen wij aan de slag? Delen we dezelfde visie, ambities en 
strategie? 
Om de situatie goed in kaart is een SWOT-analyse van alle verenigingen van belang. Deze kan 
variëren van een eenvoudige online tool tot een uitgebreide schriftelijke analyse in een persoonlijk 
gesprek. Deze analyse kan worden uitgevoerd door externe partijen/bestaande tools, zoals provinciale 
sportraden, NOC*NSF of Besturen met een Visie. De NTTB neemt het initiatief. 
Vanuit de resultaten van de SWOT-analyse kunnen in samenspraak met de vereniging acties 
geformuleerd worden en prioriteiten gesteld worden. De Tafeltennisbond kan hiervoor op 
laagdrempelige en efficiënte wijze interne en externe experts inzetten zodat we relevant kunnen zijn. 
 
1.2 Doelstelling van het project [Laat alle onderdelen van SMART hierin terugkomen en geef 
weer wat de kosten zijn versus het verwachte rendement.] 
 
We helpen de verenigingen zich te ontwikkelen zodat ze toekomstbestendig en levensvatbaar worden 
en blijven. Het aanbod van de vereniging zal moeten aansluiten bij de sporter (tafeltennisser én 
pingponger) van de toekomst en de maatschappelijke ontwikkelingen.  
   
In het eerste jaar (2019) gaan we starten met 10 verenigingstrajecten. Vanuit deze trajecten bouwen we 
ervaring en expertise op die we kunnen gebruiken om ook andere verenigingen te kunnen helpen zich 
te ontwikkelen.  
 
1.3 Relatie tot het meerjarenbeleidsplan (MJBP) 
In het MJBP staan veel ambities benoemd op het gebied van plezier en prestatie en van kwaliteit en 
innovatie. Diverse hiervan zijn van toepassing op verenigingen:  

 sportaanbieder 

 imago 

 accommodatie en locatie 

 evenementen (op verenigingsniveau) 
 
1.4 Projectafbakening [wat behoort wel en wat behoort niet tot dit project] 
Wel:  

 sportparticipatie met doelgroepenbeleid 

 opleidingen en communicatie/marketing op verenigingsniveau 

 wedstrijdsport (nieuwe vormen, buiten het reguliere) 

 sportaanbieder 

 imago 

 accommodatie en locatie 
 
Niet:  

 tafeltennis buiten de verenigingsaccommodatie 

 topsport en wedstrijdsport (bestaande competitie en toernooien). 
 
1.5 Relatie met andere projecten en/of initiatieven 

 Kwaliteit en innovatie is onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan. Dit projectplan richt zich op 
kwaliteitsverbetering op verenigingsniveau. 

 Tafeltennismarkt zorgt voor een laagdrempelige toegang tot de producten die ontwikkeld zijn. 



24 

 

 Bij de uitvoering van verenigingsontwikkeling maken we gebruik van de resultaten van diverse 
projecten. 

 
1.6 Randvoorwaarden  
[Welke zaken moeten zijn gezekerd voordat dit project kan beginnen of een succes kan worden? Ook: 
wie is waarvoor verantwoordelijk?] 
Het Hoofdbestuur heeft in januari 2018 de keuze gemaakt om de verenigingen te laten begeleiden door 
separate experts (verenigingsontwikkelaars). 
Op het bondsbureau is een landelijke coördinator die de regie voert, waaronder onderhoud van de 
database en het in kaart brengen van expertise. Deze coördinator kan als een soort spelverdeler een rol 
spelen in het koppelen van de diverse partijen. 
 

 Verenigingsontwikkeling door de Tafeltennisbond: eigen producten inzetten (zorgen voor 
zichtbaarheid en laagdrempelige toegankelijkheid), ondersteuning door 
verenigingsontwikkelaars. 

 De Tafeltennisbond richt zich op verenigingen die voldoen aan hun verplichtingen (aanmelden 
van alle verenigingsleden in NAS). 

 Verenigingen ontwikkelen verenigingen: de Tafeltennisbond stimuleert, faciliteert en regisseert. 

 Inzetten van het netwerk buiten tafeltennis (NOC*NSF, Academie voor Sportkader, lokale 
overheden, Rabobank). 

 

2. Risicoanalyse 
 
2.1 Inhoudelijke risico’s 

 Op basis van de SWOT-analyse moet een goede inschatting gemaakt worden van de visie, 
ambitie en potentie van verenigingen, zodat de juiste keuzes gemaakt worden. 

 Prioritering nodig. Balans tussen inzet en verwacht rendement bewaken. Aandacht voor het 
“plukken van laaghangend fruit” zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. 

 De ‘betere’ vereniging heeft vaak goede extra contacten, bijvoorbeeld met de gemeente. Dit 
vereist een goede afstemming (wie doet wat?). 

 
2.2 Financiële risico’s [o.a. balans tussen kosten en verwacht rendement] 
Het gaat voor een deel over uitvoering door bestaand personeel. Er moeten heldere keuzes gemaakt 
worden over de inzetbaarheid hiervan.  
In de opstartfase is budget nodig voor het opzetten en uitvoeren van de SWOT-analyses en het 
opbouwen van de database. Dit leidt tot belangrijke kennis en inzichten om verenigingsontwikkeling uit 
te voeren en keuzes te maken. Er zal (nog) geen zichtbaar rendement zijn. 
In de uitvoering is extra capaciteit (coördinatie en inzet interne en externe experts) nodig. 
Het huidige NAS voldoet niet. Er is een sterke behoefte aan NAS 2.0 dat momenteel wordt ontwikkeld. 
 

3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden 
 
3.1 Projectteam 

Projectsponsor (verantwoordelijk HB-lid): Koen Jacobs 
Projectleider:     Marthijn van der Wal 
Leden projectteam en korte beschrijving van hun rol 

Lid 1: Coördinator 
Lid 2:  

 
3.2 Projectfasering - kostenoverzicht en inzet personeel [bij grotere projecten] 
Fases 
 
Stap 0. Opstellen projectplan 
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Stap 1. Database informatie verenigingen en overige netwerkcontacten 

 welke informatie? 

 hoe ophalen? 

 hoe opslaan? 

 Database bouwen (najaar 2018, opzetten) 

 Vullen database, zie stap 2 (voorjaar 2019) 
 
Stap 2. Nulmeting (SWOT-analyse van de vereniging, inclusief cijfermatige gegevens uit NAS)  
Op basis van de verenigingsdatabase maken we een selectie van verenigingen waarmee we aan de 
slag willen. Deze verenigingen hebben voldoende ambitie en potentie om zich te ontwikkelen. Voor 
deze selectie hanteren we enkele criteria:  

- Welke verenigingen willen met ons aan de slag en hebben de potentie om te ontwikkelen? Een 
proactieve houding en inzet van de vereniging om zich te ontwikkelen is van doorslaggevend 
belang. 

- En met wie willen wij aan de slag? Streven we hetzelfde doel na? 
- Waar gaan we ons op richten samen met de verenigingen? Welke producten en diensten zetten 

we voor welke verenigingen in? 
 
Voor deze verenigingen maken we een SWOT analyse en vullen we de database verder aan. Aandacht 
voor communicatie! 
In de SWOT-analyse komen onder andere de volgende elementen aan de orde: 

 sportaanbieder (visie, missie, bestuur en kader)  

 imago 

 accommodatie en locatie 

 evenementen en doelgroepen (op verenigingsniveau) 

 lokaal beleid 
 
Op elk moment, dus ook in de voorbereidende fase, zal aandacht zijn voor communicatie en voor een 
adequate opvolging van vragen die naar boven komen. Dit is een belangrijke basis om met succes een 
relatie met een vereniging op te bouwen. 
 
Stap 3. Verbinden vraag en aanbod (producten en diensten), hierbij ook kijken naar wat (nog) 
niet ontwikkeld is 

 vraag bij de verenigingen (vraag achter de vraag ophalen, volgt uit SWOT-analyse) 

 herziening “Wat doet de NTTB voor u”?  
TAFELTENNIS BEWEEGT NEDERLAND! geeft een nieuwe inhoud en toonzetting, najaar 2018 
kijken naar presentatie/format 

 opstellen menukaart welke producten en diensten we in kunnen zetten, of mogelijk verder 
dienen te ontwikkelen, of extern in te huren 

 
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. 
Coördinerende rol vanuit het bondsbureau met inzet van de nodige expertise, afgestemd op de 
behoeftevraag en het ontwikkeltraject. Dit kan zowel intern (bondsmedewerkers met kennis op 
bepaalde gebieden) als extern (trainers, overheden, NOC*NSF, Rabobank, academie voor sportkader, 
aanbieders Besturen met een Visie).  
In 2019 gaan we aan de slag met 10 verenigingen. Gewerkt wordt vanuit het basismodel: 
Visie ->  beleid ->  organisatiestructuur en kader ->  actieplannen ->  uitvoering. 
 
Ervaringen van deze trajecten worden geëvalueerd en verzameld. Dit biedt de basis voor 2020+ en de 
uitrol van verenigingsontwikkeling naar meerdere verenigingen. 
 
Kostenoverzicht 
Kosten bestaan uit personele inzet: 

 opstellen van het projectplan: 40 uur (in te huren) + inzet bestaand personeel (2018) 

 beheren projectplan: 2 uur per week 

 opzetten SWOT-analyse: intern personeel 12 uur (in te huren) + inzet externe experts (2018) 



26 

 

 uitvoeren SWOT-analyse: coördinator 12 uur (in te huren) + inzet bestaand personeel (voorjaar 
2019) 

 opzetten van een database: intern personeel 12 uur + inzet externe experts (2018) 

 invullen van de database: coördinator 12 uur (in te huren) + externe experts + inzet bestaand 
personeel (voorjaar 2019) 

 uitvoering: 
o rol coördinator: 0,1 FTE (schaal 8) 
o inzet bestaand personeel in het beheer van de relatie met de verenigingen: 0,2 FTE 

(schaal 6/7) 
o inzet expertise (zowel interne als externe experts) in de begeleiding van de 

verenigingen: 0,5 FTE (zzp-er op basis van uurtarief)  

 Bij de uitvoering gaat het om het inzetten van extra uren (coördinatie en de inzet van zowel 
intern als externe experts) om daadwerkelijk de verenigingsontwikkeling te begeleiden. 

 Stappen 1 tot en met 3 zijn specifiek voor de opstartfase. Deze worden t.z.t. opgenomen in de 
uitvoering. 

 

Stap Omschrijving Najaar 
2018 

Voorjaar 
2019 

Najaar 
2019 

2020 2021 2022 

0a Projectplan: opstellen 40 uur 
€ 2000 

0 0 0 0 0 

0b Projectplan: beheer 0 52 uur 
€ 2600 

52 uur 
€ 2600 

104 uur 
€ 5200 

104 uur 
€ 5200 

104 uur 
€ 5200 

1a Database: opzetten 40 uur 
€ 2000 

40 uur 
€ 2000 

0 0 0 0 

1b Database: invullen 0 40 uur 
€ 2000 

20 uur 
€ 1000 

30 uur 
€ 1500 

30 uur 
€ 1500 

30 uur 
€ 1500 

2a SWOT-analyse: 
opzetten 

40 uur 
€ 2000 

0 0 0 0 0 

2b SWOT-analyse: 
uitvoeren 

0 40 uur 
€ 2000 

20 uur 
€ 1000 

20 uur 
€ 1000 

20 uur 
€ 1000 

20 uur 
€ 1000 

3 Verbinden vraag en 
aanbod 

20 uur 
€ 1000 

10 uur 
€ 500 

10 uur 
€ 500 

later later later 

4a Uitvoering: rol 
coördinator  

40 uur 
€ 2000 

80 uur 
€ 4000 

80 uur 
€ 4000 

later later later 

4b Uitvoering: bestaand 
personeel  

40 uur 
€ 2000 

80 uur 
€ 4000 

160 uur 
€ 8000 

later later later 

4c Uitvoering: extra 
personeel  

40 uur 
€ 2000 

200 uur 
€ 10000 

400 uur 
€ 20000 

later later Later 

 Totaal 260 
€ 13000 

542 
€ 27100 

742 
€ 37100 

later later Later 

 
Inzet personeel 

Naam Najaar 
2018 

Voorjaar 
2019 

Najaar 
2019 

2020 2021 2022 opmerkingen 

Projectleider 
(mogelijk 
gedelegeerd 
aan 
Coördinator) 

80 102 82 154 154 154 Eigen personeel OF 
Ingehuurd personeel 

 
Coördinator 

100 160 100 later later later Eigen personeel OF 
Ingehuurd personeel 

 
Medewerker 

40 80 160 later later later  
Eigen personeel 

Externe 
deskundigen 

40 200 400 later later later Ingehuurd personeel 
 

Totaal 260 uur 542 uur 742 uur later later later  

Toelichting 
De afdelingen komen pas in beeld als dit relevant is voor verenigingen. De communicatie verloopt 
rechtstreeks tussen NTTB en vereniging. De regie ligt landelijk. 
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3.3 Projectactiviteit [mogelijke toelichting voor onder 3.2 beschreven fases] 
Is voor deze versie voldoende beschreven in 3.2. 
 
3.4 Communicatie [zowel intern via bondsraad, commissies, etc. als extern via websites, nieuwsbrief, 

mailings, etc.] 

 Oktober 2018: meer bekendheid aanbod NTTB, in combinatie met Tafeltennismarkt 

 November 2018: communicatie via de Maandinfo 

 November 2018: communicatie naar de Bondsraad, met presentatie 

 November 2018: persoonlijk benaderen van verenigingen met wie we vanuit de landelijke 
organisatie contacten hebben die passen in dit project 

 December 2018: communicatie naar de Bondsraadsleden, de afdelingsbesturen en het landelijk 
kader 

 Januari 2019: verenigingsmailing, met informatie over de SWOT-analyse  

 Januari 2019: persoonlijk benaderen van (aanvullende) verenigingen waarvan we het idee 
hebben dat ze in aanmerking komen om mee te doen. 

 Minstens 4 keer per jaar: communicatie stand van zaken. 
 
 

4. Monitoring 
 
4.1 Planning voortgangsrapportages inclusief financiële status en GO / NO GO beoordeling 

[termijnen vaststellen] 
Kosten zijn afhankelijk van de fase. Per fase wordt de voortgang gemonitord en waar nodig bijgesteld.  
Elk kwartaal zijn er evaluatiemomenten (met mogelijke bijsturing). 
Elk half jaar wordt aan de Bondsraad een tussenrapportage verstrekt. 
De eerste GO / NO GO beoordeling is op de Bondsraad in november 2018.  
Daarna volgt jaarlijks in oktober een GO / NO GO beoordeling. 
 
4.2 Bijsturingen 
Gekoppeld aan evaluatie. 
 
 

5. Overige opmerkingen 
[Noteer hier alles wat relevant is voor dit project, maar ook tips voor andere projecten.] 
 
5.1 Leerpunten  

  
5.2 Overige 
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Beoordeling projectplan door projectleider en AcUB 
 

Projectplan: Verenigingsontwikkeling 2019+ 
Projectleider: Marthijn van der Wal 
 
1. Matrix beoordeling van het projectplan door de projectleider: 

Criteria: waardering aangeven (0 = Niet van Toepassing, 1 = Enigszins t/m 10 = Uitermate) 

Korte omschrijving projectplan 
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De vereniging speelt een belangrijke rol in het 
sportaanbod voor de tafeltennisser. De 
tafeltennisbond moet verenigingen die zich willen 
en kunnen ontwikkelen helpen relevant te zijn. 8 8 9 

 
7   7 7 

 
2. Toelichting geraakte criteria in de matrix 
 

Criterium N.v.t. of toelichting 

Vermeerdering aantal leden Sterke verenigingen die veel doelgroepen aanspreken 
trekken veel nieuwe leden. 

Ledenbehoud Sterke verenigingen die veel doelgroepen aanspreken binden 
hun leden. 

Imago tafeltennissport Het imago van de tafeltennissport verbetert met behulp van 
sterke verenigingen. 

Talentontwikkeling  

Kadervorming Opleidingen en communicatie/marketing op 
verenigingsniveau. 

Veilig sportklimaat  

Samenwerking tussen verenigingen  

Speelvreugde jeugd/senioren/ouderen Speelvreugde is een eerste vereiste voor ledenwerving en 
ledenbehoud. 

Voorziening om sport te beoefenen Kern van  de vereniging is een goede accommodatie en 
locatie. 

 
3. Reactie van de AcUB op de matrix 
 
In het projectplan wordt in onderdeel 1.3 heel globaal de relatie met het meerjarenbeleidsplan 
beschreven: 

In het MJBP staan veel ambities benoemd op het gebied van plezier en prestatie en van kwaliteit en 
innovatie. Diverse hiervan zijn van toepassing op verenigingen:  

 sportaanbieder 

 imago 

 accommodatie en locatie 

 evenementen (op verenigingsniveau) 
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De AcUB heeft op basis van haar eigen interpretatie de waarderingen ingevuld. Daarbij hebben wij met 
name gekeken naar de projectafbakening. We hebben in de toelichting de kern aangegeven van de 
geraakte criteria. 
 
4. Matrix met de beoordeling door de AcUB van het projectplan: 
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 8 8 8 8 8 40 

 
5. Toelichting op de matrix 
 
Wij vinden dat in het projectplan op alle aspecten duidelijk wordt beschreven wat het doel en de aanpak 
is. 
 
6. Advies aan het HB van het projectplan 
 
In het plan wordt regelmatig het begrip “de Tafeltennisbond” gebruikt. Hiermee wordt (waarschijnlijk 
onbedoeld en naar onze mening ongewild) een tegenstelling opgeroepen met de verenigingen. Voor de 
afdelingen lijkt geen rol weggelegd. 
Wij zien het voorgestelde project als een uitstekend middel om via de verenigingen bij te dragen aan 
belangrijke criteria uit het meerjarenbeleidsplan. Het plan is dan ook zeer zeker waard om in uitvoering 
te worden genomen. Het is echter belangrijk 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 6a - agendapunt 4c 

 
 
 

Projectplan 
Pingpongaanbod 2019+ 

 

Datum:    25 oktober 2018  
Projectleider:   Marthijn van der Wal 
Kostenplaats:   N.N. (grotendeels sportparticipatie) 

 

 

Projectbeschrijving  

Vanuit het Meerjarenbeleidsplan zijn diverse activiteiten gestart voor de ongebonden tafeltennissers 
(pingpongers). Hierop zijn diverse producten ontwikkeld. Met dit projectplan willen we nieuwe 
doelgroepen ontdekken/in beeld krijgen, activeren en binden. Hierbij is ook aandacht voor aanvullende 
productontwikkeling op basis van de behoefte vanuit de doelgroepen. 
Doel is het vergroten van het aanbod (en daarmee het imago) van tafeltennis. Door meer mensen te 
bereiken willen we ook een groei in (project)leden. 
 
 
Verantwoordelijkheid 
Projectleider:     Marthijn van der Wal   
Verantwoordelijk HB-lid:   Koen Jacobs 
Projectgroep     Marthijn van der Wal, nog te bepalen 
Aanvang project:     1 januari 2019 
Afronding project:     31 december 2021 
 

6. Aanleiding 
 
6.1 Situatieschets en probleemstelling 
Het is bekend dat er in Nederland door heel veel mensen op regelmatige basis getafeltennist of 
gepingpongd wordt. Dit gebeurt in diverse vormen en contexten, met name ook buiten de vereniging. 
Tot nu toe hebben we nog niet of beperkt in kaart wie deze mensen zijn en met welk aanbod we hen 
kunnen bereiken. 
Gezien de vele vindplaatsen van pingpong en pingpongers is er een grote diversiteit. We proberen deze 
mensen in doelgroepen in te delen en per doelgroep te benaderen en aanbod aan te bieden. 
 
6.2 Doelstelling van het project [Laat alle onderdelen van SMART hierin terugkomen en geef 
weer wat de kosten zijn versus het verwachte rendement.] 
 
Doelstelling is 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.  
Vervolgens gaan we het netwerk inzetten om het aanbod per doelgroep aan te bieden. 
We bereiken in 2019 3 doelgroepen, voor elke doelgroep bieden we op minstens 3 plaatsen aanbod in 
de vorm van een pilot. 
We werken de losse modules uit, zodat er daarna een verdere uitrol kan komen en pingpongaanbod 
geïntegreerd kan worden in het algemene sportparticipatie-aanbod. 
Gezien het groeiende netwerk verwachten we dat dit aanbod aansluit bij de vraag. 
 
Relatie met de vereniging 
We betrekken de verenigingen in de omgeving van de doelgroep. 
Dit heeft meerdere voordelen: 
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 Leden van de verenigingen zijn ambassadeur en kunnen ons mogelijk in contact brengen met de 
doelgroep. 

 De vereniging kan hierop inspelen door de ongebonden pingpongers/tafeltennissers (maatwerk) 
aanbod op de vereniging te bieden. 

 De vereniging kan ondersteunen bij de organisatie en hierbij haar netwerk in de eigen omgeving 
vergroten (netwerk met de gemeente en instellingen, ledenwerving, het ontwikkelen van expertise, 
etc.). 

 
1.3 Relatie tot het meerjarenbeleidsplan  
Het sluit aan bij de kernwaarden Innovatief, vitaal, ondernemend en open. 
Plezier en prestatie: fun en recreatie. 
Kwaliteit en innovatie: imago en evenementen. 
Het draagt in grote mate bij aan de vermeerdering van het aantal pingpongers/tafeltennissers (met 
name in de vorm van projectleden). 
Het bevordert het imago van de tafeltennissport. 
De samenwerking met en tussen verenigingen wordt gezocht. 
Het zorgt voor spelplezier. 
Vanuit dit project zijn en komen er meer voorzieningen om te tafeltennissen in kaart. 
 
1.4 Projectafbakening [wat behoort wel en wat behoort niet tot dit project] 
Wel: 
Doelgroepen (we gaan hierin keuzes maken) 

 MBO/HB/WO studenten (18+)  

 Scouting kampen  
Paratafeltennis / mytylscholen en speciaal onderwijs 

 Coa’s / AZC  

 Zwembaden 

 Campings 

 Scouting kampen 

 Buurthuizen 

 Gezondheidszorg / verzorgingshuizen / alzheimer 

 Buitentafels -> PingPongbaas  

 Andere sportverenigingen (voetbal/hockey kantines) 

 Ultimate tafeltennis 

 Standaard bat toernooien 

 Voortgezet onderwijs (12-18 jaar) 

 Oud-leden 
Mogelijke vormen van aanbod 

 Rond de tafel 

 Clinics 

 Wedstrijdvormen 
Niet 

 Bedrijfstafeltennis 

 NTTB-competitie 

 NTTB-evenementen 

 Basisscholenprojecten 
 
1.5 Relatie met andere projecten en/of initiatieven 
Voor de ontwikkeling van modules kan gebruik worden gemaakt van opgedane expertise in de 
afgelopen jaren, bijvoorbeeld vanuit Table Stars. Deze expertise kan ook gebruikt worden bij het 
uitwerken van modules voor andere doelgroepen. Er is expertise beschikbaar vanuit: 

 Table Stars 

 Bedrijfstafeltennis/PingPongbaas en bedrijfstoernooien 

 Organisatie toernooien 

 Tafeltennis als gezondheidssport 
o Fifty+ViTT 
o Revalidatiecentra 
o Paratafeltennis 
o Project Bettine 
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1.6 Randvoorwaarden  
[Welke zaken moeten zijn gezekerd voordat dit project kan beginnen of een succes kan worden? Ook: 
wie is waarvoor verantwoordelijk?] 
Er is een grote investering nodig voordat successen geboekt kunnen worden. Hiervoor is een grote 
personele investering (arbeidsuren) vereist. Het betreft uren die niet binnen de reguliere uren passen. 
 

7. Risicoanalyse 
 
7.1 Inhoudelijke risico’s 
Er is veel personele inzet (uren en capaciteit) nodig om de benodigde stappen voor te bereiden en uit te 
voeren. Het (financieel) rendement zal niet direct zichtbaar zijn. We verwachten dat als eerste het 
imago toe zal nemen, later gevolgd door een grotere pingpong-participatie. 
 
7.2 Financiële risico’s [o.a. balans tussen kosten en verwacht rendement] 
De eerste twee jaar zal (financieel) rendement niet of beperkt zichtbaar zijn. Dat betekent dat er een vrij 
grote investering gedaan moet worden voordat de uitvoering van dit projectplan rendement oplevert: 
meer sportparticipatie en van daaruit meer (project)leden. 
 

8. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden 
 
8.1 Projectteam 

Projectsponsor (verantwoordelijk HB-lid):  Koen Jacobs 
Projectleider:      Marthijn van der Wal   
Leden projectteam en korte beschrijving van hun rol 

Lid 1: Marthijn van der Wal: projectleider/coördinator 
Lid 2: nog niet bekend: nog te bepalen 

Per onderdeel betrekken we interne of externe experts, trainersnetwerk en vereniging  
 
8.2 Projectfasering - kostenoverzicht en inzet personeel [bij grotere projecten] 
Fases 

- Stap 1 Opstellen projectplan en uitwerken plan van aanpak 
- Stap 2 Opbouwen netwerken diverse doelgroepen en partners 
- Stap 3 Voorbereiden uitrol en workflow 

Inventariseren wat nodig is voor productontwikkeling, prioriteren. 
Per doelgroep: opstellen aanbod, uitwerken modules/menukaart en  
stappenplan per doelgroep. Hierbij aandacht voor koppeling met de  
verenigingen (aansluiten bij hun aanbod of nieuw aanbod + hierbij  
helpen/ontwikkelen) 

-  Stap 4 Uitrollen per doelgroep en binden pingpongers aan NTTB. Beginnen met een  
paar pilots, vooral: ‘quick-win’s’, aandacht voor evaluatie en follow-up,  
voorbereiden langere termijn projecten 

- Stap 5 Afronding project en opname in reguliere werkzaamheden sportparticipatie (in  
het kostenoverzicht is dit onderdeel van “projectplan, projectbegeleiding”) 

 
Kostenoverzicht  
Kosten bestaan uit personele inzet (voor een deel uit bestaand personeel), materialen en uit het 
opstellen en uitvoeren van het plan (deels door bestaand personeel). 
 

Nr Omschrijving Najaar 2018 Najaar 2019 Heel 2020 

1 Projectplan, projectbegeleiding 40 uur 
€ 2000  

10 uur 
€ 500  

10 uur 
€ 1500  

2 Coördinator (aansturing, 
netwerk, incl. voorbereiden 
uitvoering) 

0 80 uur 
€ 4000  

80 uur 
€ 4000  

3 Uitrol / organisatie uitvoering 0 160 uur 
€ 4000  

160 uur 
€ 4000  

4 Materialen 0 € 1000  € 1000  

 Totaal 40 uur 
€ 2000 

250 uur 
€ 9500  

250 uur 
€ 10500 
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Inzet personeel 

Naam Najaar 
2018 

Najaar 
2019  

Heel 2020 Opmerkingen 

Projectleider/ 
projectteam 

40 uur 10 uur 30 uur  

Coördinator  80 80  

Uitvoerder 
(extern) 

0 160 uur 160 uur  
 

 
Inkomsten 
Dit projectplan vergt een grote investering voordat er rendement zichtbaar wordt. In de opbouw en 
investeringsfase moet duidelijk worden welke kansen er liggen aan verdienmodellen en (project)leden). 
Deze inkomsten kunnen vanaf 2020 aanvullend meegenomen worden in de Sportparticipatiebegroting. 
Te denken valt aan fondswerving, contributies en commerciële partners (bij nauwe samenwerking met 
het project PingPongbaas).  
 
Toelichting 
Cofinanciering is enorm belangrijk, maar we hebben eigen budget nodig om hier niet volledig afhankelijk 
van te zijn. 
Het kostenoverzicht is mede afhankelijk van de gekozen doelgroep en het bijbehorende plan. 
 
8.3 Projectactiviteit [mogelijke toelichting voor onder 3.2 beschreven fases] 
De fases zijn bij 3.2 voldoende uitgewerkt. 
 
8.4 Communicatie [zowel intern via bondsraad, commissies, etc. als extern via websites, nieuwsbrief, 

mailings, etc.] 
 

 Oktober 2018: communicatie naar Bondsraad 

 December 2018: communicatie naar afdelingen en verenigingen 

 Vanaf januari 2019: aan de slag met netwerken en daar de communicatie op afstemmen,  
zowel intern (binnen de NTTB en haar verenigingen), als extern. 

 

9. Monitoring 
 
9.1 Planning voortgangsrapportages inclusief financiële status en GO / NO GO beoordeling 

[termijnen vaststellen] 
Er wordt twee keer per jaar gemonitord (april en oktober).  
Dan wordt gekeken naar de lopende doelgroepen: monitoring voortgang plan per doelgroep, GO / NO 
GO of bijsturing. 
Bovendien worden dan keuzes gemaakt voor nieuwe doelgroepen. 
 
9.2 Bijsturingen 
Zie 4.1. 
 

10. Overige opmerkingen 
[Noteer hier alles wat relevant is voor dit project, maar ook tips voor andere projecten.] 
 
10.1 Leerpunten  

  
10.2 Overige 
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Beoordeling projectplan door projectleider en AcUB 
 

Projectplan: Pingpongaanbod 2019+ 
Projectleider: Marthijn van der Wal 
 
1. Matrix beoordeling van het projectplan door de projectleider: 

Criteria: waardering aangeven (0 = Niet van Toepassing, 1 = Enigszins t/m 10 = Uitermate) 
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Ontdekken/in beeld krijgen, activeren en binden 
van  nieuwe doelgroepen van ongebonden 
tafeltennissers. 9 

 
8 

  
 7 8 7 

 
2. Toelichting geraakte criteria in de matrix 
 

Criterium N.v.t. of toelichting 

Vermeerdering aantal leden Het draagt in grote mate bij aan vergroting van het inzicht in 
het aantal pingpongers/tafeltennissers, met als gevolg 
vermeerdering van het aantal leden (met name in de vorm 
van projectleden). 

Ledenbehoud  

Imago tafeltennissport De bekendheid van pingpong/tafeltennis wordt vergroot, 
daarmee wordt het imago van de tafeltennissport verbeterd. 

Talentontwikkeling  

Kadervorming  

Veilig sportklimaat  

Samenwerking tussen verenigingen De samenwerking met en tussen verenigingen wordt 
gezocht. 

Speelvreugde jeugd/senioren/ouderen Het zorgt voor spelplezier. 

Voorziening om sport te beoefenen Vanuit dit project zijn en komen er meer voorzieningen om te 
tafeltennissen in kaart. 

 
3. Reactie van de AcUB op de matrix 
 
In het plan wordt de relatie tot het meerjarenbeleidsplan aangegeven en welke beleidscriteria worden 
geraakt. Er is echter geen onderbouwing aangegeven. Er zijn ook geen scores ingevuld. De AcUB heeft 
op basis van haar eigen interpretatie de waarderingen ingevuld. 
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4. Matrix met de beoordeling door de AcUB van het projectplan: 
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5. Toelichting op de matrix 
 
Cruciale elementen in dit plan zijn de doelgroepenselectie en de opbouw van het netwerk. Deze 
elementen zijn benoemd in het plan, maar in het plan is nog niet aangegeven hoe deze elementen 
worden ingevuld. Vandaar dat we wat lagere cijfers geven voor concreetheid en haalbaarheid.  
 
6. Advies aan het HB van het projectplan 
 
Dit plan kan een belangrijk speerpunt worden als het gaat om de bekendheid/het imago van onze sport. 
Het plan is dan ook zeer zeker waard om in uitvoering te worden genomen. Essentieel is echter een 
goede start te maken, in de eerste plaats wat betreft de doelgroepenkeuze en in de tweede plaats de 
keuze in de vormen van aanbod. Het lijkt ons dan ook raadzaam om hier keuzes in te maken, voordat 
het plan van aanpak wordt uitgewerkt. 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 7 - agendapunt 5b 
 
 
 
 
 

RAPPORTAGE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 

 
Verslag van de Financiële Commissie 
Ter voorbereiding van de Bondsraad november 2018 

 
Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie van de Bondsraad over het najaarsgesprek 
dat op 10 oktober 2017 op het Bondsbureau is gevoerd. Hierbij waren aanwezig: Raimo Kool (FC), Wim 
Vreeburg (FC), Koen Jacobs (bestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (bondsbureau). 
 
Hieronder worden de onderwerpen die in het overleg aan de orde zijn gekomen, puntsgewijs 
behandeld. 
 
1. Tussentijdse cijfers 2018 
De voorlopige tussentijdse cijfers t/m het derde kwartaal 2018 laten financieel een bevredigend beeld 
zien. Ten tijde van het overleg was nog geen doorgerekende forecast voor heel 2018 beschikbaar; de 
eerste inschatting is dat het resultaat vermoedelijk rond nihil zal uitkomen (en daarmee financieel 
positiever dan de vastgestelde begroting). 
 
De uitgaven van de afdelingen zijn vooralsnog lager dan begroot. Ook het aantal aanmeldingen voor 
Opleidingen is tot nu toe lager dan begroot. Daarom is de back-office voor Opleidingen flexibeler 
ingezet. Er zijn sinds de voorjaarsvergadering geen nieuwe materiële verplichtingen aangegaan. 
 
2. Begroting 2019 
Het bestuur heeft de begroting 2019 gepresenteerd.  
 
Bij het opstellen van de begroting heeft het bestuur rekening gehouden met het feit dat de contributie-
inkomsten verminderen door het teruglopende ledenaantal en dat behoudens inflatiecorrectie geen 
contributieverhoging zal plaatsvinden. De begroting is daarom realistisch/voorzichtig ingestoken, maar 
wel in lijn met het meerjarenbeleidsplan: met de blik naar buiten. 
 
De gepresenteerde concept-begroting van circa € 2,4 miljoen sloot in eerste instantie op een resultaat 
van nihil. Het bestuur heeft nadien echter nog ingestemd met de uitvoering van twee specifieke 
projectplannen op het gebied van verenigings- en ledenondersteuning (“Verenigingsondersteuning”, 
waarbij een aantal verenigingen met ongeveer dezelfde kenmerken ondersteund zal worden met de 
vraag: hoe vooruit? en “Ping Pong aanbod”, waarbij beoogd wordt niet-leden bij de sport te betrekken 
op een wijze die aansluit bij de huidige tijdsgeest). Deze worden apart aan de Bondsraad voorgelegd. 
Indien de Bondsraad hiermee instemt is in de begroting 2019 een negatief resultaat voorzien van circa 
€ 45.000. 
 
Bij de begroting zijn nog enkele andere aandachtspunten, te weten: 

- De NOC*NSF-subsidie voor topsport is nog niet helemaal zeker gelet op de achterblijvende 
prestaties van dit jaar. Indien de subsidie lager zou uitvallen, zal dit binnen de begroting van 
topsport moeten worden opgelost; 

- Voor de personeelskosten 2019 is uitgegaan van een cao-verhoging van 1,15%. Indien de 
loonstijging hoger zou uitvallen, dient daarvoor nog een oplossing gezocht te worden. Ter 
indicatie: 1% extra loonstijging leidt tot ruim € 10.000 aan extra loonkosten; 

- De begrote kosten en opbrengsten voor wedstrijdsport zijn in 2019 aanzienlijk hoger dan in het 
afgelopen jaar. Achtergrond hiervan is de organisatie van twee grote toernooien waarvoor ook 
materiële subsidiebedragen en deelnemersbijdragen van toepassing zullen zijn.  

 



37 

 

Het in het verleden geformuleerde minimale weerstandsvermogen van 20% van de jaarlijkse begroting 
is bij deze begroting circa € 480.000. Het feitelijke weerstandsvermogen bedraagt momenteel circa € 
690.000. 
 
Op grond hiervan zien wij rekenkundig en uit onze analyse geen reden om de begroting niet vast te 
stellen. De Bondsraad moet zelf een oordeel over het gewenste karakter van uitgaven doen. 
 
3. Ontvlechting Federatie 
Met betrekking tot de ontvlechting van de Federatie is de situatie als volgt: 

 De Squashbond dient i.v.m. de uittreding uit de Federatie nog een gedeelte van het 
afrekeningsbedrag te betalen. Ofschoon hiermee geen problemen worden verwacht, wordt dit 
nauwlettend in de gaten gehouden; 

 Binnenkort wordt het personeel uit de Federatie geheveld. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
de Federatie nadien ontbonden wordt. De in de Federatie aanwezige reserves worden in dat 
geval ook verdeeld en komen dan voornamelijk toe aan de NTTB. 

 
Deze zaken hebben naar verwachting geen resultaatgevolg. Zij komen dan ook niet in de begroting 
terug. 
 
4. Effect verhuizing Bondsbureau 
De verhuizing van het Bondsbureau is inmiddels enkele maanden geleden. De eerste positieve 
ervaringen met het delen van best practices tussen de deelnemende sportbonden zijn inmiddels 
opgedaan. Ook zijn er inmiddels positieve ervaringen met de vertegenwoordiging bij en contacten met 
NOC*NSF. 
 
Voor sommige personeelsleden is de reisafstand behoorlijk toegenomen, terwijl de extra 
reiskostenvergoeding (die is toegekend op basis van een overgangsregeling) in 2019 lager wordt. 
Hierover is binnenkort nader overleg gepland. 
 
5. Bezetting Financiële Commissie 
De Financiële Commissie is nog steeds op zoek naar versterking. Er is inmiddels bij enkele personen 
gepolst of deze geïnteresseerd zijn om de gelederen te versterken, maar dit heeft nog niet tot succes 
geleid. Meedenken over potentiële kandidaten wordt zeer op prijs gesteld. 
 
De Financiële Commissie, 
Raimo Kool 
Wim Vreeburg 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 8 - agendapunt 5c en 5d  
 
 

BEGROTING 2019 EN STAND VAN ZAKEN 3e KWARTAAL 2018 
 

  

Begroting NTTB 2019

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

ABZ 879.934     1.357.833    822.772     1.347.427    805.801        1.355.653    787.907     1.350.363    

Administratie en beheer 454.417     9.502            411.626     413.904        411.480     

Algemene Zaken 40.677       25.971       29.897          22.450       

Bestuurszaken 34.821       12.000       9.000            15.300       

Contributies 1.148.778    1.142.596    1.125.882    1.104.194    

Overige baten 6.759            2.000            4.000            2.500            

Communicatie 151.682     -                120.777     18.250          150.000        41.000          117.758     30.250          

Sponsoring en advertenties 3.161         21.426          13.416       20.000          5.000            20.190          8.875         47.200          

Verdienmodel projecten PP-app en TT-Markt 3.000            

Subsidie NOC*NSF -             171.368        164.581        164.581        163.219        

Afdelingsondersteuning 76.566       73.556       78.000          73.395       

Afdelingen: uitgaven - overige inkomsten 118.611     165.427     -                120.000        -                138.650     -                

Opleidingen 104.797     40.712          132.888     48.500          108.808        23.626          131.763     40.500          

Bijscholingen 3.577         -                2.500         2.500            2.500         

Kadervorming - algemeen 91.922       10.370          100.543     93.489          99.418       

Trainersopleiding (niveau 1-5) 9.243         4.659            24.200       10.819          3.527            24.200       

Toernooileider (niveau 2 tm 4) -             3.085         1.000            3.085         

Scheidsrechter 55               2.560         1.000            2.560         

Eigen bijdragen -             25.683          -             48.500          -                20.099          -             40.500          

Topsport 980.762     763.971        796.561     620.200        865.000        670.000        773.059     584.200        

Dames 421.212     373.022        375.606     312.707        376.000        326.000        357.385     295.107        

Heren 86.069       69.259          42.806       13.894          85.000          45.000          42.852       894                

Para 335.535     279.651        333.564     284.598        330.000        284.000        328.170     279.998        

Onder 13 137.946     42.039          44.586       9.001            74.000          15.000          44.652       8.201            

Wedstrijdsport 211.944     82.600          214.801     81.970          225.529        80.329          419.193     297.633        

Competitie en vergoedingen 3.749         3.195            2.600         3.000            5.204            4.251            2.750         3.000            

Scheidsrechters en vergoedingen 52.350       48.944          46.220       51.220          51.675          53.106          46.220       51.220          

Toernooien en vergoedingen 103.922     4.857            125.731     5.000            112.000        8.472            245.338     130.778        

Topevenementen en vergoedingen 51.923       25.604          40.250       22.750          56.650          14.500          118.885     103.635        

PingPong toernooien 6.000         9.000            

Sportparticipatie 181.919     82.464          241.738     77.600          201.507        73.633          270.273     109.500        

Algemeen 105.769     35.506          132.369     49.000          124.558        34.000          151.773     33.000          

In 2018: 1.1 tm 1.3: "Doelgroepen" *) 57.784      31.712         65.369       26.300          35.000          21.000          60.500       34.000          

Nieuw in 2018: Sportpromotie / Imago 9.000         1.700            9.082            3.633            11.000       4.000            

Clubadvies 18.366       15.246          35.000       600                32.867          15.000          47.000       38.500          

Totaal 2.359.356 2.327.580    2.208.760 2.175.697    2.206.644    2.203.241    2.382.196 2.382.196    

Resultaat -31.776        -33.063        -3.403           -0                   

I. Project Verenigingsondersteuning 39.000         

II. Project PINGPONGAANBOD 2019+ 16.000         

Resultaat bij goedkeuring project I en II -55.000        

*) In 2018 worden de subrubrieken bij Sportparticipatie van de diverse doelgroepen gecomprimeerd ivm flexibeler omgang met meerdere doel-

groepen. Bij de vergelijkende cijfers is daarom een subtotaal opgenomen zodat ook in 2018 goede vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 

Besteding Contributie middelen: 2017 2018 2018 2019

Inkomsten: 1.148.778    1.142.596    1.125.882    1.104.194    

Besteding:

ABZ 443.925        345.896        374.627        329.694        

Afdelingen 195.177        238.983        198.000        212.044        

Opleidingen 64.085          84.388          85.182          91.263          

Sportparticipatie 99.455          164.138        127.873        160.773        

Topsport 216.791        176.361        195.000        188.859        

Wedstrijdsport 129.345        132.831        145.200        121.560        

Begroting 2018Realisatie 2017 Begroting 2019Forecast 2018



39 

 

Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 8a - agendapunt 5c 
 
 
 
 
 

REACTIE VAN DE AFDELING WEST OP DE BUDGETVERDELING  
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 8b - agendapunt 5c 
 
 
 
 
 

REACTIE VAN HET HOOFDBESTUUR OP DE BRIEF VAN WEST  
 
 

Het bestuur van  Afdeling West 

T.a.v. de heer F. Muijzers, voorzitter 

 

 

 

Onderwerp  Datum 

Reactie op uw brief van 19 maart j.l. inzake de budgetverdeling 2019 29 maart 2018 

 

Kenmerk Uw kenmerk 

HB/AJ/2018.019  

 
 
Geachte heer Muijzers, Beste Frans, 
 
Je geeft aan dat de AcUB geen wijzigingen heeft aangebracht in de werkwijze. Op basis van de 
evaluatie zijn echter wel aanpassingen doorgevoerd, met name om afdelingen meer tijd te gunnen om 
hun plannen goed uit te werken. 
Als reactie op de tweede alinea informeren wij je dat de aan de AcUB gegeven opdracht breder is dan 
alleen te toetsen of de speciale activiteiten voldoen aan het Meerjarenbeleidsplan. Wij staan als HB 
achter de werkwijze van de AcUB en zien een grote meerwaarde in het laten beoordelen van de 
afdelingsplannen door een onafhankelijke commissie. 
Om plannen van de afdelingen onderling te kunnen vergelijken is een zekere mate van 
gedetailleerdheid nodig. De AcUB kijkt daarbij niet naar de financiële ruimte. 
 
De budgetruimte die wordt gecommuniceerd met de afdelingen wordt berekend met de trend binnen die 
afdeling als vertrekpunt. Over de laatste drie jaren wordt de gemiddelde daling van het ledental voor die 
afdeling berekend. Omdat 2017 het laatste jaar is waarvan we dit met zekerheid weten nemen we de 
daling vanaf 2014 tot en met 2017. In het geval van de afdeling West is dit 4,64%. In 2017 was West 
met een daling van 5,66% inderdaad met afstand de grootste daler. Holland Noord doet het met een 
daling van 0,17% erg goed en Midden realiseert een stijging van 0,39%. Mocht de ledenontwikkeling in 
een afdeling tegen de trend in uitzonderlijk goed presteren in 2018 én extra budget noodzakelijk zijn, 
dan kan begin 2019 altijd in overleg getreden worden om te bezien of extra budget kan worden 
toegewezen. Tot nu toe is voor een dergelijke trendbreuk (helaas) nog geen aanwijzing.  
Iedere methode heeft voor- en nadelen. Het voordeel van deze methode is een gelijkmatige budget-
ontwikkeling en de tijdige beschikbaarheid. Het feitelijke budget wordt uiteindelijk toegewezen op basis 
van het werkelijke aantal leden per 1 januari 2019. 
 
De reguliere taken waren in 2018 apart opgenomen omdat afdelingen niet de verplichting wilden om 
deze uit te voeren. Uit de plannen bleek echter dat alle afdelingen afdelingstoernooien, - trainingen en 
ledenwervende activiteiten verrichten en er alleen verschil zit in de "speciale activiteiten". Daarom is 
ervoor gekozen om alleen voor deze speciale activiteiten geen vast bedrag per lid beschikbaar te 
stellen. 
 
Ik vertrouw erop je hiermee een gepaste reactie op de door jou gestelde vragen te hebben gegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
Wim van der Burgt, Hoofdbestuurslid Wedstrijdsport  
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 9 – agendapunt 5e 
 
 
 
 
 

TOESTEMMING OM RESERVES AAN TE SPREKEN TEN BEHOEVE 
VAN EENMALIGE ONDERSTEUNING VAN PROJECTPLANNEN 

 
Op voordracht van het Hoofdbestuur worden voor de uitvoering van onderstaande projectplannen (zie 
voor de details de betreffende bijlage) de volgende toestemmingen gevraagd. 
 
 
1. 
Het Hoofdbestuur stelt u voor de reserves van de Tafeltennisbond eenmalig aan te spreken om het 
projectplan VERENIGINGSONTWIKKELING te kunnen realiseren. De Adviescommissie Uitvoering 
Beleid heeft het projectplan inhoudelijk getoetst en heeft het Hoofdbestuur hierover een positief advies 
gegeven. 
 
Overzicht (kort) 

 De looptijd is van 2019 t/m 2022 

 De begroting omvat in totaal voor 2019 € 64.200,- 

 Hiervan worden € 25.200,- binnen het budget gedragen 

 In 2020 en de komende jaren wordt het budget binnen sportparticipatie geplaatst 
 

Besluit 
De BR wordt gevraagd toestemming te geven om eenmalig € 39.000,- aan de reserves te 
onttrekken voor de uitvoering van het projectplan Verenigingsontwikkeling. 
 
 
2. 
Het Hoofdbestuur stelt u voor de reserves van de Tafeltennisbond eenmalig aan te spreken om het 
projectplan PINGPONGAANBOD 2019+ te kunnen realiseren. De Adviescommissie Uitvoering Beleid 
heeft het projectplan inhoudelijk getoetst en heeft het hoofdbestuur hierover een positief advies 
gegeven. 
 
Overzicht (kort) 

 De looptijd is van 2019 t/m 2022 

 De begroting omvat in totaal voor het najaar 2019 (€ 9.500,-) en het jaar 2020 (€ 10.500)  
€ 20.000,- 

 Hiervan worden € 4.000,- binnen het budget van sportparticipatie gedragen 

 In 2021 en de komende jaren wordt het budget binnen sportparticipatie geplaatst 
 
Besluit 
De BR wordt gevraagd toestemming te geven om eenmalig € 16.000,- aan de reserves te 
onttrekken voor de uitvoering van het projectplan Pingpongaanbod 2019+. 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 10 – agendapunt 6a 
 
 
 
 
 

TOEKOMST FUNCTIEZETELS BONDSRAAD  
 

 
VOORAF   
ADVIES AAN BONDSRAAD MBT TE NEMEN BESLUITEN bijlage 1 
VERSLAG INFORMEEL OVERLEG BONDSRAAD/CVV/HB 23-09-18 bijlage 2  

 
VOORAF 
Het was jammer dat slechts 6 van de 24 Bondsraadsleden aanwezig waren bij het informeel 
overleg  over het voor de BR toch belangrijke onderwerp over de toekomst van de 
functiezetels. Wel aanwezig waren Alfons Brink van Noord, Bob Kelderman van Oost, Piet van 
Egmond plv van West, Wim Vreeburg functiezetel Opleidingen, en Ruud van Gerrevink en 
Joop van Raaij van Gelre. Natuurlijk is wat te zeggen over de korte tijdspanne tussen de 
eerste aankondiging (6 september) en het overleg (23 september), maar de niet-aanwezige 
Bondsraadsleden hadden bij verhindering ook schriftelijk kunnen reageren op de vragen die in 
de beslisboom genoemd zijn, dan hadden hun overwegingen of gedachten ook meegenomen 
kunnen worden in de discussie. Slechts één Bondsraadslid heeft dit gedaan. Als 
agendacommissie betreuren we dit gebrek aan betrokkenheid zeer en ook de andere 
aanwezigen vonden dat de Bondsraad hiermee een slechte beurt heeft gemaakt. 
 
De beperkte opkomst van Bondsraadsleden weerhield ons er overigens niet van om een 
goede en zeer constructieve discussie over het onderwerp te hebben, met belangrijke input 
vanuit het CvV/AB’s (Jelle Bouwer van Noord, Fokke Kraak van Oost en Hans Cloostermans 
van Limburg) en het HB (vicevoorzitter Koen Jacobs).  
 
In de discussie binnen de aanwezige groep van tien bleek dat we de discussie over het 
onderwerp van functiezetels niet goed los konden koppelen van de Bondsraad als geheel of, 
beter nog, van de organisatie als geheel. Duidelijk is dat het proces van bestuurlijke 
vernieuwing een continu proces moet zijn/blijven waarbij op basis van evaluaties gekeken 
moet worden òf, en zo ja welke, aanpassingen in de structuur van de organisatie aangebracht 
zouden moeten worden. Het alleen evalueren van de functiezetels is slechts een onderdeel, je 
zou op zijn minst het functioneren van de gehele Bondsraad moeten evalueren.  
 
Op de volgende bladzijde hebben we een advies voor de Bondsraad geformuleerd. De 
achtergrond van het advies is terug te vinden in het verslag van het informeel overleg (blz 4-
6). Op de Bondsraadvergadering van 17 november zullen we het advies nader toelichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Agendacommissie BR (Alfons Brink, Bob Kelderman, Joop van Raaij) 
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BIJLAGE !: ADVIES AAN BONDSRAAD MBT TE NEMEN BESLUITEN 
 
Er is een breed gedragen behoefte bij de Bondsraadsleden om tijdig geadviseerd te worden over die 
onderwerpen op de BR-agenda die een specifieke expertise vereisen die de Bondsraadsleden zelf niet 
altijd hebben.  
 
1. De BR wordt geadviseerd te kiezen voor een organisatiestructuur waarin expertisepunten 

een duidelijke en werkbare rol hebben. 

 
TE NEMEN BESLUIT: VOOR OF TEGEN een organisatiestructuur waarin expertisepunten 
een duidelijke en werkbare rol hebben 

 
Het al dan niet koppelen van expertisepunten aan het Bondsraadslid zijn kan niet los gezien worden 
van de kwaliteits- en betrokkenheidseisen die aan Bondsraadsleden in zijn algemeenheid gesteld 
mogen worden. Bij handhaving van de koppeling gelden deze eisen dan namelijk ook voor de 
functiezetels, met daarboven de eisen die aan expertisepunten gesteld mogen worden.  
 
2. De BR wordt geadviseerd de kwaliteits- en betrokkenheidseisen aan het Bondsraadslid zijn 

opnieuw te bezien en te (her)formuleren en tevens de gewenste aanvullende eisen aan en 

verwachtingen van de expertisepunten te beschrijven. 

 
TE NEMEN BESLUIT: VOOR OF TEGEN het benoemen van een BR-commissie die 
bovengenoemd advies uitwerkt en binnen 3 maanden een conceptversie van kwaliteits-, 
betrokkenheids-, en expertisepunteisen aan de BR ter commentaar voorlegt en waarbij 
de eindversie in de BR-vergadering van juni 2019 vastgesteld kan worden  

  
De vijver waaruit gevist kan worden voor Bondsraadsleden, voor functiezetels of voor losgekoppelde 
expertisepunten, is misschien groter dan gedacht als de communicatie over de Bondsraad naar 
verenigingen toe verbeterd wordt. Onbekend maakt immers onbemind.   
 
3. De BR wordt geadviseerd het HB op te dragen om in overleg met AB’s concrete actie te 

ondernemen om het bondsraadswerk binnen verenigingen meer aandacht te geven zodat 

het Bondsraadswerk meer waardering krijgt en aantrekkelijker wordt. 

 
TE NEMEN BESLUIT: VOOR OF TEGEN het verstrekken van bovengenoemde opdracht 
aan het HB (en via HB aan AB’s) waarbij de voorgenomen aanpak binnen 3 maanden 
door het HB aan de BR gerapporteerd wordt en waarbij in de BR-vergadering van juni 
2019 de resultaten van de aanpak aan de BR gerapporteerd worden  

 
De wijze waarop gevist wordt in de vijver is misschien niet altijd optimaal, vooral vanwege het ontbreken 
van duidelijke procedures. 
 
4. De BR wordt geadviseerd het HB op te dragen om samen met AB’s (vanwege het 

voordragen van kandidaten Bondsraadsleden) en CvV (vanwege het voordragen van 

kandidaten voor Bondsraadsleden op functiezetels) duidelijke procedures vast te stellen 

voor het werven van Bondsraadsleden, functiezetels of expertisepunten. 

TE NEMEN BESLUIT: VOOR OF TEGEN het verstrekken van bovengenoemde opdracht 
aan het HB waarbij binnen 3 maanden door het HB aan de BR gerapporteerd wordt over 
de voorgenomen wervingsprocedures en waarbij in de BR-vergadering van juni 2019 
over de resultaten van de werving gerapporteerd wordt 

 
De keuze voor het al dan niet koppelen van expertisepunten aan het Bondsraadslid zijn kan alleen 
zinvol gemaakt worden als bovenstaande adviezen uitgewerkt worden en het dus duidelijk is wat de 
kwaliteits- en betrokkenheidseisen aan het Bondsraadslid zijn en wat de (extra) eisen aan de 
expertisepunten zijn. 
 
5. De BR wordt geadviseerd om, onder de voorwaarde dat bovengenoemde adviezen 

gerealiseerd worden, een keuze te maken tussen optie A (Handhaving van de koppeling van 
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expertisepunt aan het Bondsraadslid zijn) en optie B (Loskoppeling van expertisepunt en 

Bondsraadslid zijn)  

 
OPTIE A: De betrokkenheid van de functionaris bij het bondsraadgebeuren is duidelijk 
geborgd en de interactie tussen functionaris en de andere Bondsraadsleden is wat directer 
en waarschijnlijk toegankelijker. Deze optie vereist geen statutenwijziging. 
 
OPTIE B: Geeft grotere flexibiliteit in de keuze en de diepgang van het expertisepunt. In 
deze optie moet een keuze gemaakt worden voor het behoud van 24 Bondsraadszetels of 
vermindering naar 16. Deze optie vereist een statutenwijziging. 
 

TE NEMEN BESLUIT: VOOR OPTIE A OF VOOR OPTIE B, voor beide opties onder de 
voorwaarde dat de eerdergenoemde adviezen (1-4) gerealiseerd zullen worden. 
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BIJLAGE 2: VERSLAG INFORMEEL OVERLEG BONDSRAAD/CVV/HB 23-09-18 
 
Betreft:  INFORMEEL OVERLEG BONDSRAAD OVER TOEKOMST 
FUNCTIEZETELS MET ADVISERING VANUIT CVV EN HB 
23 september 2018, ttv Swift, Deventer (10.30-13.00 uur) 
 
In het navolgende doorlopen we de beslisboom die als een soort agenda opgesteld was. De discussie 
is zwartgedrukt weergegeven. 
 

1. Is er bij de Bondsraadsleden behoefte om tijdig geadviseerd te worden over die onderwerpen op 

de BR-agenda die een specifieke expertise vereisen die de Bondsraadsleden zelf niet altijd 

hebben (Financiën, Breedtesport, Topsport, Communicatie/Marketing, Opleidingen, 

Wedstrijdzaken, Organisatie, Subsidies)  

 
DISCUSSIE: Misschien was dit wel een open deur, maar toch. Het was voor iedereen 
duidelijk dat de BR-leden het zeer wenselijk vinden als zij tijdig geadviseerd worden door 
expertise-punten over die onderwerpen waarop ze zelf minder expertise hebben. 
Bondsraadsleden hoeven niet persé op alle onderwerpen die binnen de BR spelen 
deskundig te zijn, maar ze moeten wel over alles een mening kunnen vormen, en dat kan 
prima met hulp van expertise-punten 
 
Op basis van de discussie gaan we naar stap 2 van de beslisboom, en stap 6 (over hoe 
verder als er geen behoefte is aan expertise-punten) komt te vervallen.  

 
2. Er is behoefte aan expertise-punten. Is het wenselijk dat deze expertise-punten tevens als 

Bondsraadslid in de BR zitting nemen, en als volwaardig Bondsraadslid meedoen? 

 
DISCUSSIE: Het is moeilijk hierover te discussiëren. Nu zijn alle aanwezigen van mening 
dat de (meeste) functiezetels niet (optimaal) functioneren. Maar we moeten ons de 
situatie voorstellen dat er expertise-punten zijn die optimaal functioneren (dus tijdig, en 
gevraagd en ongevraagd adviezen geven, aan individuele Bondsraadsleden of aan de 
Bondsraad als geheel). Stel dat dat het geval is, wat zou dan de meerwaarde zijn om 
tevens volwaardig Bondsraadslid te zijn? De meerwaarde zou kunnen zijn dat zij door 
hun structurele betrokkenheid bij de Bondsraad, voor hun adviezen ook een 
verantwoordelijkheid dragen, en daarop aangesproken kunnen worden.  Hun adviezen 
zijn afdelingsoverstijgend en zij doen verslag aan het CvV dat hen ook voorgedragen 
heeft (andere Bondsraadsleden doen verslag van hun activiteiten aan de ALV van hun 
afdeling). Het loskoppelen van expertise-punten van Bondsraadslid kan het voordeel 
hebben dat het misschien wat gemakkelijker is expertise-punten te werven, maar nadeel 
zou kunnen zijn dat zij zich minder betrokken voelen bij het Bondsraadsgebeuren als 
zodanig. Vanwege het ontbreken van hun stem. 

 
De 6 aanwezige Bondsraadleden zaten niet op één lijn (3 tegen, 3 voor). Daarom zijn twee 
lijnen verder verkend. De lijn tegen loskoppeling gaat verder in de stappen 3-5. De lijn 
vóór loskoppeling gaat verder naar stap 7. 

 
 
[Lijn tegen loskoppeling: punten 3-5] 
 
3. Er is dus behoefte aan Bondsraadsleden op functie (expertise) zetels. Op welke wijze moeten 

deze functie-zetels dan te werk gaan, en op welke wijze moeten zij dan door de andere 

Bondraadsleden en het HB ondersteund worden? (opdat de Bondsraad tevreden kan zijn over 

het functioneren van functiezetels). Wat zijn de verwachtingen van de andere Bondsraadsleden 

en het HB?  

 
DISCUSSIE: Functiezetels zouden gevraagd en ongevraagd advies moeten geven. Bij 
ongevraagd advies denken we bijvoorbeeld aan de stukken bij iedere 
Bondsraadsvergadering en dan aan het specifieke expertiseveld in deze stukken. Bij 
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ongevraagd advies denken we ook aan het tussendoor signaleren van ontwikkelingen in 
het specifieke expertiseveld. Bij gevraagd advies denken we aan gerichte vragen van 
individuele Bondsraadsleden of van de Bondsraad als geheel.  De adviezen van de 
functiezetels hoeven uiteraard niet opgevolgd te worden, maar ze moeten de 
Bondsraadsleden wel helpen om een mening over het betreffende onderwerp te maken.  
 
Twee van de zes aanwezige Bondsraadsleden waren van mening dat er toch geen 
adequate werkwijze en verwachtingen geformuleerd konden worden en dat dat dus een 
extra reden is om expertisepunten los te koppelen van Bondsraadslid. De andere vier 
vonden dat het wel mogelijk om een adequate werkwijze en verwachtingen bij een 
functiezetel te formuleren. Vandaar dat we naar stap 4 gaan. 
 

4. De werkwijze waarop Bondsraadsleden op functiezetels kunnen functioneren en de 

verwachtingen zijn helder. Waarom zijn vier van de acht functiezetels dan onbezet? Zijn de 

verwachtingen te hoog? Is het zoeken naar het schaap met de vijf poten? Zijn er naar onze 

mening geen geschikte kandidaten?  

 
DISCUSSIE: We vinden dat er best wel wat eisen gesteld mogen worden aan 
Bondsraadsleden, en bij de Bondsraadsleden met functiezetels komt daar kennis en 
belangstelling van een specifiek expertise-veld bij. Enige bestuurlijke ervaring mag toch 
op zijn minst verwacht worden, dus gedacht kan worden aan de vijver van bestuursleden 
en oud-bestuursleden van verenigingen, en van verenigingsleden die in een of meerdere 
verenigings- of afdelingscommissies zitten of gezeten hebben. We denken dat er daarom 
wel geschikte kandidaten te vinden moeten zijn (vandaar dat we naar stap 5 gaan),  

 
5. Als we de overtuiging hebben dat er in beginsel geschikte kandidaten moeten zijn, waarom is het 

dan zo moeilijk om geschikte kandidaten te vinden? Zijn onze zoekacties dan niet toereikend 

geweest? 

 
DISCUSSIE: Het proces van het zoeken naar geschikte kandidaten is niet voor iedereen 
duidelijk. Formeel worden Bondsraadsleden op functiezetels voorgedragen door het CvV 
en in de BR door de andere BR-leden benoemd. Waar gewone Bondsraadszetels verslag 
doen aan de ALV van de afdeling waar ze uit afkomstig zijn, doen  de Bondsraadsleden 
op functiezetels verslag  aan het CvV. In de ideale situatie zullen de afdelingsvoorzitters 
bij hun verenigingen geïnventariseerd hebben of er geschikte Bondsraadsleden en 
Bondsraadsleden met specifieke expertise beschikbaar zijn. Een zeer belangrijke en 
verantwoordelijke taak. Dat er maar weinig geschikte kandidaten naar voren geschoven 
worden kan komen omdat (1) de vijver waaruit gevist kan worden toch kleiner is dan 
gedacht of omdat (2) de zoekacties van de afdelingsvoorzitters nog verbeterd kunnen 
worden. Binnen verenigingen lijkt het concept van Bondsraadslid, laat staan van 
Bondsraadslid op functiezetels erg onbekend, en onbekend maakt ongeliefd. Hier is een 
belangrijke communicatieslag te maken, op basis van heldere functieomschrijvingen 
voor Bondsraadslid en voor Bondsraadslid op functiezetels 
   

6. VERVALT, zie stap 1 

 
[Lijn vóór loskoppeling: punt 7] 

 
7. Er is behoefte aan expertise-punten, maar niet gekoppeld aan het Bondsraadslid zijn. Dan zullen 

functieomschrijvingen voor de nieuwe functies moeten komen en opgenomen moeten worden in 

de statuten. De keuze zal gemaakt moeten worden of het totaal aantal Bondsraadszetels 

behouden moet blijven of niet. 

 
DISCUSSIE: Taken en verwachtingen van de nieuwe expertisepunten zullen goed 
omschreven moeten worden.  Expertisepunten zullen zich wel betrokken moeten voelen 
bij het Bondsraadsgebeuren anders is het moeilijk te adviseren, dit geldt zeker voor het 
ongevraagd adviseren. Of denken we vooral aan gevraagd adviseren? De procedures van 
advisering zullen goed omschreven moeten worden. Het is ook denkbaar om relevante 
expertise te zoeken van buiten de tafeltenniswereld, bijvoorbeeld uit andere 
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sportbonden, maar in dat geval mag wel bereidheid tot verdieping in het 
tafeltennisgebeuren gevraagd worden  
De loskoppeling betekent dat een keuze gemaakt zal moeten worden voor al dan niet 
behoud van 24 Bondsraadszetels. Het is nu al moeilijk voor bepaalde afdelingen om 
geschikte kandidaten te vinden, laat staan als er 3 moeten komen. Zeker als ook de 
kwaliteitseisen omhoog gaan, wordt het wellicht niet eenvoudiger. Aan de andere kant, 
als er beter en enthousiaster met verenigingen over het belang van de Bondsraad 
gecommuniceerd wordt, dan wordt de vijver misschien toch groter dan gedacht.   In de 
discussie wordt genoemd dat 16 goede en betrokken Bondsraadsleden voldoende zijn 
om tot effectieve besluitvorming te komen. Voorwaarde is dan wel dat er per afdeling ook 
2 plaatsvervangende leden benoemd moeten worden, want naast kwalitatieve 
aanwezigheid moet ook kwantitatieve aanwezigheid geborgd kunnen worden (denk aan 
quorum). Anderen houden toch liever vast aan 24 Bondsraadszetels.   
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 11 – agendapunt 6b.i 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT  
 
Artikel 20 t/m 23 luiden als volgt: 
Artikel 20 Aanklager NTTB 
20.1 Telkenjare wijst de voorzitter van de CvB een of meer van de leden van de TUC of de CvB aan 

als aanklager NTTB. 
20.2 De aanklager NTTB bepaalt tegen wie de aanklacht is gericht en stelt deze op grond van de 

aangifte in staat van beschuldiging. 
20.3 De aanklager NTTB formuleert op grond van de aangifte de aanklacht, zodanig dat het de 

aangeklaagde in redelijkheid duidelijk is waarvan hij wordt beschuldigd en waartegen hij zich 
kan verdedigen. 

20.4 Indien de aanklager NTTB ten behoeve van hetgeen in de vorige leden is bepaald onderzoek 
dient te verrichten, is artikel 21 onverkort van toepassing 

20.5 De aanklager NTTB is bevoegd de aangeklaagde een voorstel tot schikking te doen. Door 
onvoorwaardelijke schriftelijke acceptatie door de aangeklaagde vervalt het recht tot 
tuchtrechtelijke vervolging. Indien de aanklager niet  tot een schikkingsvoorstel beslist verzoekt 
hij het Bb het dossier over te dragen aan de tuchtcommissie. De aangifte wordt door het Bb 
zoveel malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de TUC wenselijk acht. 

20.6 De aanklager NTTB geeft degene die de aangifte deed en/of degene die naar het oordeel van 
de aanklager bij de aangifte een redelijk belang heeft, kennis van het aanbod tot schikking en/of 
de acceptatie daarvan. 

20.7 De beslissing tot het aanbieden van een schikking is geen uitspraak zoals is bedoeld in artikel 
16. 

20.8 Het als aanklager NTTB aangewezen lid neemt gedurende de tijd dat het lid als zodanig 
fungeert, niet deel aan de beraadslaging van enige aan de TUC of CvB ter beoordeling 
voorgelegde zaak. 
 

Artikel 21 Verplichting leveren gegevens 

De TUC verzamelt de nadere gegevens, die ter beoordeling van de gegrondheid van de aangifte dienstig 

voorkomen. De leden, de in art. 3 onder b genoemde personen, de organen van de NTTB en de 

Bondsfunctionarissen zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens waarover zij 

beschikken onverwijld te verschaffen. Daartoe behoort ook een opgave van de straf- en tuchtmaatregelen 

die reeds eerder aan de aangeklaagde zijn opgelegd. 

 
Artikel 22 Niet-ontvankelijke aangifte 

De TUC verklaart de aangifte niet-ontvankelijk, indien deze naar haar oordeel niet voor behandeling in 

aanmerking komt. 

Indien de TUC zulks van oordeel is, wordt daarvan onverwijld kennis gegeven aan degene(n) door wie de 

aangifte was gedaan en tegen wie zij was gericht en voorts aan hen die daarvoor naar het oordeel van de 

TUC verder in aanmerking komen. 
 
Artikel 23 Ontvankelijke aangifte 

Indien de TUC van mening is dat de aangifte ontvankelijk is, wordt de aangifte met de bijbehorende 

stukken toegezonden waaronder de door de Tuchtcommissie bepaalde wijze van behandeling aan de 

aangeklaagde(n) en aan ieder die daarvoor naar de mening van de TUC in aanmerking komt.  
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Het Hoofdbestuur stelt voor deze artikelen als volgt te wijzigen: 
Artikel 20 Aanklager NTTB 
20.1 Telkenjare wijst de voorzitter van de CvB in overleg met de voorzitter TUC een of meer van de 

leden van de TUC of de CvB aan als aanklager NTTB. 
20.2 De aanklager NTTB bepaalt tegen wie de aanklacht is gericht en stelt deze op grond van de 

aangifte in staat van beschuldiging. 
20.3 De aanklager NTTB formuleert op grond van de aangifte de aanklacht, zodanig dat het de 

aangeklaagde in redelijkheid duidelijk is waarvan hij wordt beschuldigd en waartegen hij zich 
kan verdedigen. 

20.4 Indien de aanklager NTTB ten behoeve van hetgeen in de vorige leden is bepaald onderzoek 
dient te verrichten, is artikel 21 onverkort van toepassing. In meer gecompliceerde zaken kan 
de aanklager worden bijgestaan door een ander nader aan te wijzen lid van de TUC/CvB die 
tezamen een commissie van onderzoek vormen. 

20.5 De aanklager NTTB is bevoegd de aangeklaagde een voorstel tot schikking te doen. Door 
onvoorwaardelijke schriftelijke acceptatie door de aangeklaagde vervalt het recht tot 
tuchtrechtelijke vervolging. Indien de aanklager niet tot een schikkingsvoorstel beslist verzoekt 
hij het Bb het dossier over te dragen aan de Tuchtcommissie. De aangifte wordt door het Bb 
zoveel malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de TUC wenselijk acht. 

20.6 De aanklager NTTB geeft degene die de aangifte deed en/of degene die naar het oordeel van 
de aanklager bij de aangifte een redelijk belang heeft, kennis van het aanbod tot schikking en/of 
de acceptatie daarvan. 

20.7 De beslissing tot het aanbieden van een schikking is geen uitspraak zoals is bedoeld in artikel 
16. 

20.8 Het als aanklager NTTB aangewezen lid of de leden van de commissie van onderzoek nemen 
gedurende de tijd dat het lid / de leden als zodanig fungeren, niet deel aan de beraadslaging 
van enige aan de TUC of CvB ter beoordeling voorgelegde zaak. 
 

Artikel 21 Verplichting leveren gegevens 

De aanklager of commissie van onderzoek verzamelt de nadere gegevens, die ter beoordeling van de ge-

grondheid van de aangifte dienstig voorkomen. De leden, de in art. 3 onder b genoemde personen, de 

organen van de NTTB en de Bondsfunctionarissen zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en 

gegevens waarover zij beschikken onverwijld te verschaffen. Zij kunnen daartoe desgewenst worden 

opgeroepen en dienen te verschijnen bij een te houden hoorzitting. Daartoe behoort ook een opgave van 

de straf- en tuchtmaatregelen die reeds eerder aan de aangeklaagde zijn opgelegd. 
 
Artikel 22 Niet-ontvankelijke aangifte 

De aanklager of commissie van onderzoek verklaart de aangifte niet-ontvankelijk, indien deze naar haar 

oordeel niet voor behandeling in aanmerking komt. 

Indien de aanklager of commissie van onderzoek zulks van oordeel is, wordt daarvan onverwijld kennis 

gegeven aan degene(n) door wie de aangifte was gedaan en tegen wie zij was gericht en voorts aan hen 

die daarvoor naar het oordeel van de aanklager of commissie van onderzoek verder in aanmerking 

komen. 
 
Artikel 23 Ontvankelijke aangifte 

Indien de aanklager of commissie van onderzoek van mening is dat de aangifte ontvankelijk is, wordt de 

aangifte met de bijbehorende stukken waaronder de door de aanklager of commissie van onderzoek 

bepaalde wijze van behandeling, toegezonden aan de aangeklaagde(n) en aan ieder die daarvoor naar de 

mening van de aanklager of commissie van onderzoek in aanmerking komt.  

 
Toelichting: 
Tuchtzaken zijn de afgelopen jaren complexer geworden. Met name zaken rond ongewenst gedrag / 
seksuele intimidatie vragen om een goede voorbereiding waarbij het zo volledig mogelijk en correct 
vaststellen van de feiten zeer belangrijk is voor een goede behandeling door de Tuchtcommissie. Met 
het oog daarop is al een aantal jaren geleden de functie van de Aanklager NTTB ingesteld. Het blijkt dat 
sommige zaken dermate omvangrijk en complex zijn dat in bepaalde zaken één persoon als aanklager 
niet meer volstaat. Daarom stelt het Hoofdbestuur, op advies van de Tuchtcommissie en de Commissie 
van Beroep, de mogelijkheid voor de aanklager uit te breiden tot een commissie van onderzoek. De 
aanklager en de andere leden van de commissie van onderzoek nemen niet deel aan de beraadslaging 
van enige aan de TUC of CvB ter beoordeling voorgelegde zaak. Daarin verandert niets. 
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Bij het verzamelen van de feiten zijn de verklaringen van getuigen van groot belang voor een volledige 
en juiste weergave van de feiten. Bij de behandeling van een tuchtzaak zijn getuigen volgens 
Tuchtreglement artikel 41 verplicht in persoon aanwezig te zijn. Die verplichting geldt voor getuigen niet 
expliciet tijdens de onderzoeksfase voorafgaand aan de behandeling van een tuchtzaak. Hierdoor wordt 
in een aantal gevallen het vaststellen van de feiten bemoeilijkt, met als gevolg dat niet goed kan worden 
vastgesteld of er sprake is van een ontvankelijke aangifte ofwel de zaak niet volledig of goed behandeld 
kan worden. Daarom stelt het Hoofdbestuur voor door aanpassing van artikel 20 en 21 getuigen ook te 
verplichten aanwezig te zijn bij een eventuele hoorzitting tijdens het vooronderzoek.  
 
De wijzigingen van artikel 22 en 23 zijn van meer technische aard. In de huidige praktijk is het de 
aanklager of de commissie van onderzoek die vaststelt of er sprake is van een ontvankelijke aangifte. 
Niet de Tuchtcommissie.  
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 12 – agendapunt 6b.Ii 
 
 
 
 
 

WIJZIGING COMPETITIEREGLEMENT  
 

Artikel 47 lid 2 luidt als volgt: 

 

Artikel 47 Kampioensgroepen meisjes en jongens  
2.    Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier 

teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zoge-
naamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit houdt in dat de in de voorronde 
als eerste en tweede geëindigde teams zullen uitkomen tegen de nummers 3 of 4. Wie tegen 
nummer 1 en wie tegen nummer 2 uitkomt wordt door loting bepaald. De teams spelen zowel een 
thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden 
wint. De winnaars van de halve finale spelen één competitiewedstrijd op neutraal terrein tegen 
elkaar om het landskampioenschap. De verliezers spelen één wedstrijd op neutraal terrein om de 
plaatsen drie en vier. Zowel de finalewedstrijden als de wedstrijd tussen de verliezers van de halve 
finales worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets heeft gewonnen.  

 De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve 
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden 
meetellen voor de eindrangschikking. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde, 
zevende respectievelijk achtste in de kampioensgroep eindigt. 

 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen en een nieuw lid 4 toe te voegen: 

 

Artikel 47 Kampioensgroepen meisjes en jongens  
2.    Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier 

teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zoge-
naamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit houdt in dat het de in de 
voorronde als eerste en tweede geëindigde team zal uitkomen tegen de nummer 4 en het als 
tweede geëindigde team tegen de nummer 3. zullen uitkomen tegen de nummers 3 of 4. Wie tegen 
nummer 1 en wie tegen nummer 2 uitkomt wordt door loting bepaald. De teams spelen zowel een 
thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden 
wint. De winnaars van de halve finale spelen één competitiewedstrijd op neutraal terrein tegen 
elkaar om het landskampioenschap. De verliezers spelen één wedstrijd op neutraal terrein om de 
plaatsen drie en vier. De finalewedstrijd zal worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets 
heeft gewonnen.  

 De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve 
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden 
meetellen voor de eindrangschikking. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde, 
zevende respectievelijk achtste in de kampioensgroep eindigt. 

4. In "groep 1" mogen alleen die spelers worden opgesteld die in de voorronde ten minste 3 

wedstrijden hebben gespeeld. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze norm voldoet, 

dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de betrokken competitieleider. 

 

Toelichting 

De loting tussen de nummers 3 en 4 uit de voorronde wie tegen de nummer 1 en wie tegen nummer 2 

speelt blijkt verwarring op te leveren. Daarom is het voorstel vooraf vast te stellen wie tegen wie speelt.  

De wedstrijd om de 3e en 4e plaats in de kampioensgroep heeft geen toegevoegde waarde. Het blijkt al 

een aantal jaren dat deze wedstrijd door de betrokken teams weinig serieus wordt genomen en als een 

onnodige verplichting wordt gezien. Er is geen prijs aan gebonden en het maakt voor volgende 

competities niet uit op welke van deze plaatsen een team eindigt. 

De toevoeging van lid 4 voorkomt dat in "groep 1" spelers worden ingezet die eerder niet hebben 

gespeeld en het team versterken. Tevens komen de kampioensgroepen hiermee weer in lijn met de 

eredivisies.  
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 13 – agendapunt 6b.iII 
 
 
 
 
 

WIJZIGING AFDELINGSREGLEMENT  
 
Artikel 3 luidt als volgt: 
Artikel 3  Vergaderrooster 
1 De Afdelingsledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar vóór 1 juli bijeen. In deze 

vergadering brengt het Afdelingsbestuur ter goedkeuring zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, verantwoording over zijn in het afgelopen Bondsjaar 
gevoerd bestuur. 

2 De oproep voor de Afdelingsledenvergadering geschiedt door het Afdelingsbestuur tegelijk met 
de toezending van de agenda, ten minste drie weken voordat de vergadering wordt gehouden. 

3 In de in het eerste lid bedoelde Afdelingsledenvergadering dienen in ieder geval de volgende 
agendapunten behandeld te worden: 
a. het verslag van de uitvoering door de afdelingen van het door de Bondsraad 

vastgestelde beleid van het afgelopen Bondsjaar; 
b. de uitvoering door de afdelingen van het door de Bondsraad vastgestelde beleid voor 

het lopende en voor het volgende Bondsjaar inclusief de financiële paragraaf; 
c. de verkiezing van afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden voor de 

Bondsraad; 
d. de verkiezing van de leden van het Afdelingsbestuur; 
e. overleg met afgevaardigden in de Bondsraad; 
f. overleg met het Hoofdbestuur; 
g. bezetting van commissies en werkgroepen. 

4 Het (concept) verslag van die vergadering wordt binnen twee maanden na die vergadering aan 
het Hoofdbestuur overgelegd. 

5 Naast de in lid 1 bedoelde Afdelingsledenvergadering wordt een buitengewone 
Afdelingsledenvergadering belegd indien dit nodig geacht wordt: 
a. door het Afdelingsbestuur 
b. door ten minste vijf van de in artikel 4, lid 1 onder a, genoemde leden, die ten minste 

één vijfde van de stemgerechtigde leden van de betrokken Afdelingsledenvergadering 
vertegenwoordigen en die het verlangen daartoe schriftelijk te kennen hebben gegeven 
aan het Afdelingsbestuur onder opgave van de redenen en van de agendapunten, die 
zij behandeld wensen te zien. 

6 Een vergadering als bedoeld in het vorige lid onder b wordt binnen zes weken na ontvangst van 
het daartoe strekkend verzoek door het Afdelingsbestuur uitgeschreven bij gebreke waarvan de 
verzoekers bevoegd zijn zelf tot de bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het 
Afdelingsbestuur de Afdelingsledenvergadering bijeenroept. In dit laatste geval kunnen in die 
vergadering geen andere punten worden behandeld dan die welke bij het verzoek aan het 
Afdelingsbestuur zijn opgegeven. 

7 De oproepingstermijn van de in lid 6 bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken, 
de dag der oproeping en vergadering niet meegerekend. De oproep geschiedt door het 
Afdelingsbestuur onder gelijktijdige toezending van de agenda. 
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Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 

 
Artikel 3  Vergaderrooster 
1 De Afdelingsledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar vóór 1 juli bijeen. In deze 

vergadering brengt het Afdelingsbestuur ter goedkeuring zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, verantwoording over zijn in het afgelopen Bondsjaar 
gevoerd bestuur. 

2 De oproep voor de Afdelingsledenvergadering geschiedt door het Afdelingsbestuur tegelijk met 
de toezending van de agenda, ten minste drie weken voordat de vergadering wordt gehouden. 

3 In de in het eerste lid bedoelde Afdelingsledenvergadering dienen in ieder geval de volgende 
agendapunten behandeld te worden: 

a. het verslag van de uitvoering door de afdelingen van het door de Bondsraad 
vastgestelde beleid van het afgelopen Bondsjaar; 

b. de uitvoering door de afdelingen van het door de Bondsraad vastgestelde beleid voor 
het lopende en voor het volgende Bondsjaar inclusief de financiële paragraaf; 

c. de verkiezing van afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden voor de 
Bondsraad; 

d. de verkiezing van de leden van het Afdelingsbestuur; 
e. overleg met afgevaardigden in de Bondsraad; 
f. overleg met het Hoofdbestuur; 
g. bezetting van commissies en werkgroepen. 

4 De (concept) besluitenlijst van die vergadering en een geluidsopname van die vergadering 
worden binnen twee maanden na die vergadering aan het Hoofdbestuur overgelegd. 

5 Naast de in lid 1 bedoelde Afdelingsledenvergadering wordt een buitengewone 
Afdelingsledenvergadering belegd indien dit nodig geacht wordt: 

a. door het Afdelingsbestuur 
b. door ten minste vijf van de in artikel 4, lid 1 onder a, genoemde leden, die ten minste 

één vijfde van de stemgerechtigde leden van de betrokken Afdelingsledenvergadering 
vertegenwoordigen en die het verlangen daartoe schriftelijk te kennen hebben gegeven 
aan het Afdelingsbestuur onder opgave van de redenen en van de agendapunten, die 
zij behandeld wensen te zien. 

6 Een vergadering als bedoeld in het vorige lid onder b wordt binnen zes weken na ontvangst van 
het daartoe strekkend verzoek door het Afdelingsbestuur uitgeschreven bij gebreke waarvan de 
verzoekers bevoegd zijn zelf tot de bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het 
Afdelingsbestuur de Afdelingsledenvergadering bijeenroept. In dit laatste geval kunnen in die 
vergadering geen andere punten worden behandeld dan die welke bij het verzoek aan het 
Afdelingsbestuur zijn opgegeven. 

7 De oproepingstermijn van de in lid 5 bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken, 
de dag der oproeping en vergadering niet meegerekend. De oproep geschiedt door het 
Afdelingsbestuur onder gelijktijdige toezending van de agenda. 

 
Toelichting: 
Het Hoofdbestuur wil de verslaglegging van de Afdelingsledenvergaderingen vereenvoudigen. Dit kan 
door de verslaglegging alleen in de vorm van een besluitenlijst vast te leggen en daarnaast een 
geluidsopname van de volledige vergadering te maken. Lid 4 is in die zin aangepast. 
Indien de Afdelingsledenvergadering dit wenst, kan uiteraard nog steeds een schriftelijk verslag van de 
vergadering worden gemaakt en aan de verenigingen worden gezonden. 
De aanpassing in lid 7 betreft een foute verwijzing, ontstaan door het in 2015 schrappen van een ander 
lid van dit artikel.  
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 14 – agendapunt 6b.iv 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN REGLEMENT VAN ORDE VAN DE BONDSRAAD  
 
Artikel 5 en 6 luiden als volgt: 
 
Artikel 5  
Van de vergadering zelf wordt een analytisch verslag gemaakt, waarin in ieder geval de genomen 
beslissingen en gehouden stemmingen zijn verwoord. Deelnemers aan de beraadslagingen kunnen 
verzoeken om bepaalde bewoordingen van hen in het verslag te doen opnemen. 
 
Artikel 6  
Verslagen van een BRV dienen binnen twee maanden in concept bij de BR-leden te zijn. 
Tot uiterlijk twee maanden na verzending van de concepten kunnen spreekgerechtigden op de 
betreffende BRV schriftelijk hun opmerkingen bij het Bondsbureau indienen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor deze teksten als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 5  
Van de vergadering zelf wordt een besluitenlijst gemaakt, waarin in ieder geval de genomen beslissingen 
en gehouden stemmingen zijn verwoord. Tevens wordt een geluidsopname van de gehele vergadering 
gemaakt. Deelnemers aan de beraadslagingen kunnen verzoeken (delen van) deze geluidsopname te 
kunnen beluisteren.  
 
Artikel 6  
Besluitenlijsten van een BRV dienen binnen twee maanden in concept bij de BR-leden te zijn. 
Tot uiterlijk twee maanden na verzending van de concepten kunnen spreekgerechtigden op de 
betreffende BRV schriftelijk hun opmerkingen bij het Bondsbureau indienen. 
 
Toelichting: 
Het Hoofdbestuur wil de verslaglegging van de Bondsraadsvergaderingen vereenvoudigen. Dit kan door 
de verslaglegging alleen in de vorm van een besluitenlijst met uitslagen van eventuele stemmingen vast 
te leggen en daarnaast een geluidsopname van de volledige vergadering te maken. 
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Bondsraadsvergadering 17 november 2018 
Bijlage 15 – agendapunt 6c 
 
 
 

 

 

JURIDISCHE BINDING NTTB MET DE DOPINGAUTORITEIT  
 
Sinds 2004 heeft de NTTB een Anti-dopingreglement. De NTTB volgt daarin de Code van de World Anti 

Doping Agency (WADA), zoals door NOC*NSF met alle sportbonden overeengekomen. De uitvoering 

van een groot aantal zaken die in dit Anti-dopingreglement zijn geregeld ligt bij de Nederlandse 

Dopingautoriteit.  

 

In een aantal dopingzaken bij verschillende sportbonden (niet bij de NTTB) is gebleken dat het niet 

mogelijk is leden van sportbonden te binden aan besluiten van de Dopingautoriteit, ondanks dat deze 

wel in de reglementering zijn opgenomen. Er is geen juridische binding van sportbonden aan besluiten 

van de Dopingautoriteit. De oorzaak daarvan is dat alleen statutaire organen van de bond beslissingen 

kunnen nemen die bindend zijn voor de leden van die bond. Aangezien de statuten van de bonden de 

Dopingautoriteit niet aanmerken als orgaan, is er een probleem inzake de binding van leden aan 

besluiten van de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit neemt op grond van het Anti-dopingreglement 

diverse besluiten die geacht worden bindend te zijn. Denk hierbij aan: een besluit tot verlening van een 

medische dispensatie, het toevoegen van een sporter aan de zogenaamde testing pool (waardoor er 

een verplichting ontstaat tot het aanleveren van whereabouts informatie). 

 

De oplossing die voor dit probleem is gevonden, is het sluiten van een zogenaamd ledencontract door 

de NTTB met de Dopingautoriteit. Dit is mogelijk op basis van Statuten artikel 10 lid 5, dat het mogelijk 

maakt om als NTTB een dergelijke verplichting aan te gaan. Een verplichting die voor alle NTTB-leden 

geldt kan volgens dit artikel uitsluitend worden aangegaan door een daartoe strekkend besluit van de 

Bondsraad. 

 

Daarom vraagt het Hoofdbestuur de Bondsraad om toestemming om met de Dopingautoriteit de 

volgende overeenkomst aan te gaan: 

 

“In het kader van de bestrijding van doping in de sport komen de Dopingautoriteit, zelfstandig 

bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, enerzijds en de NTTB anderzijds, die daartoe statutair 

bevoegd is, overeen dat de leden van de NTTB gebonden zijn aan het door de Dopingautoriteit 

gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de beslissingen van de Dopingautoriteit en haar 

commissies of organen." 

 

Deze overeenkomst verandert niets aan de bestaande Anti-dopingreglementering. Het is en blijft zo dat 

in de praktijk slechts een klein aantal NTTB-leden, hoofdzakelijk selectieleden, met dopingcontrole te 

maken heeft. Het voorkomt wel juridische problemen bij de uitvoering van het sportbrede anti-

dopingbeleid.  

 

 

 

 


