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1 ORGANISATIE 
1.1 Samenstelling Hoofdbestuur in 2019 
W. van der Burgt wedstrijdsport 
A. Eerland  projecten 
P. Hanning  marketing en communicatie 
S. Heijnis  topsport 
K. Jacobs  sportparticipatie / penningmeester a.i. / Opleidingen / vicevoorzitter (tot 15/6) 
F. Lambi  sportparticipatie / opleidingen (vanaf 15/6 t/m 30/11) 
E. Rondaij  Jeugdzaken (vanaf 15/6) 
J. Simons  voorzitter  
J-G. Wever  penningmeester (vanaf 16/11) 
 
1.2 Samenstelling personeel in 2019 
M. de Boer (Mariska) financiële administratie en beheer NAS 
M. de Boer (Michel) bondscoach jongens junioren 
T. Damsma  trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken 
L. Dekker  bondscoach paratafeltennis 
M. Dul   afdelingsondersteuner afdeling Noord 
R. van Enckevort afdelingsondersteuner afdelingen ZuidWest (tot 1/6) en Limburg 
D. de Gilder  afdelingsondersteuner Holland-Noord (tot 1/4) 
I. de Graaf  ccoördinator afdelingsondersteuning / beleidsmedewerker Sportparticipatie 
Y. Grijpink  afdelingsondersteuner Holland-Noord (vanaf 1/3) 
S. Groot  jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars / afdelingsondersteuner 
   afdeling West 
P. Haldan  Technisch Directeur 
I. Hegge  paramedisch begeleider paratafeltennis 
J. van Hoeven  afdelingsondersteuner Oost en Midden 
T. Hexspoor  financiële administratie 
T. Jacobis  afdelingsondersteuner ZuidWest (vanaf 1/7) 
A. de Jong  directiesecretaresse / topsport 
D. de Jong  medewerker Communicatie 
M. Kloppenburg  medewerker Opleidingen 
M. de Korte  hoofd Opleidingen (tot 1/10) 
M. Kraa   coördinator Opleidingen /coördinator technische zaken /coördinator Papendal 
J. Li   damesbondscoach 
J. Lieftink  bondscoach paratafeltennis 
S. Meijer  para RTC-trainer 
B. van der Meulen paramedisch begeleider paratafeltennis  
T. Plantinga  administrateur / directeur KNAS 
D. Rijnbeek  hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving 
T. Schaffers  RTC-trainer 
M. Spithoven  afdelingsondersteuner afdeling Gelre 
A. Sialino  Directeur Tafeltennis / Technisch Directeur para   
R. Stolwijk  hoofd Wedstrijdsport 
B. Vriesekoop  coach meisjes cadetten 
M. van der Wal  coördinator Sportparticipatie 
 
1.3 Samenstelling commissies (per 31-12-2019) 
Commissie van Beroep   
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers* 
 
Tuchtcommissie   
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit  
 
Financiële commissie   
R. Kool, W. Vreeburg*, vacant 
  
Fondsbeheerscommissie   
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, E. Verkooijen  
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Reglementscommissie   
I. Heller, vacant  
 
Atletencommissie 
Tonnie Heijnen, Rajko Gommers, Jiao Li 
 
Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) 
Peter Boon, Wim van der Burgt, Emie Dekker, Ineke de Graaf, Bert van Schaik 
 
Licenties jeugd en ranglijsten: I. Heller 
Licenties senioren en ranglijsten: J. Offierski 
 
Competitiecommissie   
HCL S. Dijkers, R. Stolwijk, HJCL J. Wijker  
 
Werkgroep Eredivisie 
P. Boon, A. Rooijmans*, B. van Schaik 
 
Team Parasport 
W. Cattie, L. Dekker, I. de Graaf, G. van Grunsven, S. Meijer, P. van der Vlist, M. van der Wal 
 
Commissie Accommodatiezaken   
P. van Mil, E. Ransz 
 
Expertgroep Opleidingen 
L. Janssen, K. Kuiper, A. Vervoorn, W. Vreeburg, J. Wijker 
 
Toetsingcommissie Opleidingen   
I. Heller, W. Vreeburg*, M. de Vries, hoofd Opleidingen 
 
Racketcontrolecommissie   
I. Wiekart *, A. de Jong 
 
Commissaris materialen   
P. van Egmond 
 
Commissie Historie NTTB   
F. Bosschers, R. van Dijk, M. Frijhoff, G. van Giessen 
 
Scheidsrechterscommissie   
J. van den Berg, M. Ebben, P. van der Hammen, C. Kamp*, Th. van Veen 
 
Taskforce 
Hans Cloostermans, Maurits Gommans, Stefan Heijnis, Bob Kelderman 
Igor Heller als adviserend lid 
 
1.4 Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2019) 
Functiezetels 
Breedtesport    R. Koops 
Financiën    vacant 
Marketing & externe communicatie M. Seijkens 
Opleidingen    W. Vreeburg 
Organisatie    vacant 
Atletencommissie   vacant 
Topsport    H. IJzerman  
Wedstrijdzaken    vacant 
 
Afdeling    Leden 
Holland- Noord    R. Doevendans, J. Kossen  
     A. Verburg (plv), vacant (plv) 
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ZuidWest    S. Dijkers, R. van der Hammen  
     M. Lauwerijssen, vacant (plv) 
West     M. ter Hoek, F. Lequin,  
     P. van Egmond (plv), P. Bakker (plv) 
Noord     A. Brink, vacant 
     C. Hussels (plv), vacant (plv) 
Limburg    M. Gommans, B. Meurs  

vacant (plv), vacant (plv) 
Gelre     W. van Breenen, vacant  
     I. van den Boorn (plv), P. Henfling (plv) 
Midden     P. Bouwman, W. Kielen 
     vacant (plv), vacant (plv) 
Oost     P. Huiskes, B. Kelderman 

vacant (plv), vacant (plv) 
 
1.5 Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden 
Bondsridders  
B. Vriesekoop   
 
Ereleden (15) 
A. Bouwman, C. Deken, R. van Dijk, R. Gradus, H. van Haaren, I. Heller, B. van der Helm, P. 
Koopman, Li Jiao, E. Ormel, H. Sackers, D. Tigerman, D. de Vries, A. Willems, K. van Zon 
 
Leden van verdienste (53) 
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. (Jan) van den Berg, J. (Jos) van den Berg, F. Berteling, N. 
Blok, M. van der Borght-Horsten, M. Borst, F. Bosschers, H. Brongers, A. Dam, A. van Drielen, P. van 
Egmond, A. Eikmans, N. van Erp, W. Fassotte, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, 
T. van Happen, D. Heister, H. Hommes, M. Kloppenburg,  K. Jacobs, T. de Jonge, K. Kamp, G. Keen, 
T. Keen, E. Krabbenbos, F. de Kruijff, A. Kuppen, G. Last, Li Jie, I. Mekkes-Kerkhof, P. van Mil, C. van 
de Munt, P. Oomens, J. Paardekam, T. Rieken, W. Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. 
Schotmeyer, H. van Spanje, T. van Veen, I. Wiekart-Jager, J. Wijker-van de Ruit, Th. Wijker, H. 
Wildschut, J. Willems, H. van der Zijden 
 
Onderscheidingstekens (41) 
L. van der Aart, J. van den Berg, J. van de Biezen, H. Borgers, F. Bosschers, J. Clazing, C. Cools,  
E. Dekker, J. Distelblom, F. Duijve, R. van Gerrevink, T. van Ginkel, M. de Graaf, P. van der Hammen, 
T. Harkema, M. van Hoof, F. van ’t Hul, S. de Jong, F. Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits, R. Knops-
Dullens, H. Kuijpers, J. van Loon, W. Muller, J. Offierski, T. Polak, J. van Raaij, H. Ritsema-Oosterzee, 
A. Rooijmans, R. Schaars, P. Schoots, J. van Spanje, P. van der Staak, D. Stroop, S. Vaessen, H. 
Velzing, A. Verhulst, F. Verweel, W. Vringer, W. de Wit 
 
1.6 In Memoriam 
Erelid Bas den Breejen, overleed op 24 april op 93-jarige leeftijd, Bas heeft ontzettend veel betekend 
voor tafeltennis in Nederland en internationaal. Hij was 35 jaar lang (hoofd)redacteur van het 
bondsblad en schreef daarbij onder andere de column “Ik stond erbij …”.. 
In 1991 richtte hij de Stichting Vrienden van het Tafeltennis op. In 1995 bracht hij ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan van de Tafeltennisbond het boek “Geschiedenis van het Nederlandse Tafeltennis 
(van spel tot sport, van pionier tot prof)“ uit. In dit boek is de geschiedenis van het Nederlandse 
tafeltennis beschreven. Dit werd gevolgd door “70 jaar in namen en cijfers” en “75 jaar in namen en 
cijfers”, waarmee de historie van de NTTB volledig was gedocumenteerd. Zijn laatste boek “Van 
salonspel tot wereldsport” kwam in 2012 uit ter gelegenheid van zijn dissertatie en promotie aan de 
universiteit van Tilburg en Amsterdam. 
In 1991 ontving hij voor zijn vele verdiensten voor de ITTF de ITTF Merit Award en in 1995 werd hij 
voor zijn vele verdiensten en inzet ter promotie van tafeltennis in binnen- en buitenland benoemd tot 
Erelid van de NTTB. 
Op zaterdag 22 juni overleed Martien Piereij op 79-jarige leeftijd. Martien was van mei 2003 tot en 
met juni 2006 lid van het Hoofdbestuur met de portefeuille Breedtesport. In die hoedanigheid maakte 
hij ook deel uit van de commissie Breedtesportimpuls. 
Elène Vos, secretaris van de Commissie Toernooien en Wedstrijden tussen 1986 en 1993, overleed 
in juli, 74 jaar oud. 
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Oud-voorzitter van de Topsportcommissie in de jaren 90 van de vorige eeuw, Cornelis Sluiter, 
overleed op 12 december in zijn woonplaats Groningen. Hij was 73 jaar oud. 
Op 25 december overleed oud-scheidsrechter en oud-beoordelaar Wil Cooke op 94-jarige leeftijd. 
 
1.7       Code Goed Sportbestuur en Evaluatie Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur heeft ook in 2019 de aanbevelingen van de code Goed Sportbestuur gevolgd en 
zoveel als mogelijk verder doorgevoerd. 
Het Hoofdbestuur heeft in juli een periodieke evaluatie gehouden met begeleiding van Huibert Brands, 
adviseur NOC*NSF. In de evaluatie is gekeken naar de onderlinge samenwerking, de resultaten van 
de bestuursactiviteiten en de verhouding met de werkorganisatie en de achterban. Het bestuur 
concludeert verbeterde diversiteit en aanvullende kwaliteiten bij de nieuwe bestuursleden. Ook 
brengen zij frisse ideeën mee  om besluiten te overwegen en innovaties te ondersteunen. Het bestuur 
wil de verdere professionalisering van de tafeltennissport en bij de verenigingen stimuleren. 
Naar aanleiding van deze evaluiatie heeft het Hoofdbestuur de volgende acties vastgesteld: 
Een tevredenheidsonderzoek en een onderzoek naar de kwaliteit van verenigingen en afdelingen uit 
te zetten; 
De benodigde competities van het bestuur en de werkorganisatie evalueren om verder te kunnen 
ontwikkelen. 
De bestuursevaluatie wordt jaarlijks herhaald. 
 
1.8 Aantal verenigingen en ledenstatistieken  
Per 31-12-2019 waren er 527 verenigingen (per 31-12-2018 525). 
In NAS waren 3435 (3242) aanmeldingen, tegen 3186 (3486) afmeldingen, en daarbij kunnen de 
project/dagleden, 294, nog worden opgeteld. 
De gemiddelde toename van jeugdleden was 0,04% en van volwassen leden was dit 0,36%. Eind 
2018 waren deze cijfers nog negatief. 
Van de verenigingen zijn 203 verenigingen gegroeid, bleven 99 stabiel en hadden 225 verenigingen te 
maken met ledenkrimp. 
 
1.9 Jubilerende verenigingen/afdelingen 
80 jaar: ZTTC - Zaandam 
70 jaar: Kwiek – Waddinxveen, Swift (D) – Deventer, Scyedam – Schiedam, Lemmer – Lemmer,  
Litac – Lichtenvoorde, JOVO – Amsterdam, De Brug – Apeldoorn, Arena – Heilig Landstichting,  
MVR – ’s Heerenberg, SETT - ’s-Gravenhage, Budilia – Budel 
60 jaar: Swift ’36 TT – Roermond, Megacles – Weert, GROL – Groenlo, De Repelaer – Spijkenisse, 
Aloysius – Graauw, Flits/Theresia – Zaandam, TOP – Valthermond 
50 jaar: Batua – Tricht, Zwartsluis – Zwartsluis, DOV – Heerhugowaard, Tanaka – Etten-Leur, 
Pijnacker – Pijnacker, Destatec – Swalmen, TTVN Nieuwegein – Nieuwegein, TTVA – Alblasserdam, 
Alexandria ’66 – Rotterdam 
25 jaar: De Salamanders – Wateringen, De Spinners - Emst 
 
1.10 Bruto ledentallen 2019 (inclusief persoonlijke leden) 
(De groen gearceerde getallen zijn hoger dan vorig jaar) 

Afdeling Dames Heren Meisjes Jongens Totaal 

Holland-Noord 426 2497 114 612 3649 

ZuidWest 522 2649 163 619 3953 

West 602 3636 177 803 5218 

Noord 256 1295 122 305 1978 

Limburg 304 1272 140 297 2013 

Gelre 358 1903 88 473 2822 

Midden 393 2475 134 575 3577 

Oost 492 2143 116 482 3233 

Totaal 3353 17870 1054 4166 26443 
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1.11       Competitiegerechtigde leden per afdeling 2019 
Afdeling Senioren Jeugd Totaal 

Holland-Noord 1560 267 1827 

ZuidWest 1819 403 2222 

West 2373 487 2860 

Noord 808 121 929 

Limburg 489 255 744 

Gelre 1178 294 1472 

Midden 1551 332 1883 

Oost 1536 350 1886 

Totaal 11314 2509 13823 

 
1.12 Aantallen paratafeltennissers per afdeling 2019 

Afdeling   Jgd M   Jgd V   Sen M   Sen V   Totaal  

 Holland-Noord  8 2 14 6 30 

 ZuidWest  5 0 29 23 57 

 West  3 1 50 21 75 

 Noord  2 1 24 7 34 

 Limburg  4 0 35 29 68 

 Gelre  0 0 25 9 34 

 Midden  7 1 34 16 58 

 Oost  4 2 70 41 117 

   33 7 281 152 473 

 
Aantal paratafeltennissers in NAS per 31-12-2019: 531 
Aantal RTC’s paratafeltennis: 4 RTC’s (Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Venray)  
Aantal verenigingen aanwezig bij de parabijeenkomst in Nieuwegein: 13 verenigingen 
 
1.13 Afdelingsactiviteitenplan en budgetaanvraag 
In 2017 is een nieuwe opzet gekomen voor het opstellen van het afdelingsactiviteitenplan en de 
budgetaanvraag voor het daaropvolgende jaar. Dit proces wordt sindsdien jaarlijks geëvalueerd en 
waar nodig aangepast. 
In 2019 zijn twee belangrijke aanpassingen gemaakt voor het opstellen van de plannen voor 2020. 

 Op verzoek van het CvV heeft het Hoofdbestuur voor een andere verdeling van het totaal 
beschikbare budget voor de afdelingen gekozen. Bij de toekenning van de afdelingsbudgetten is 
geen onderscheid meer gemaakt tussen de soorten activiteiten. De afdelingsbudgetten zijn 
gebaseerd op het aantal leden, d.m.v. een uniform vast bedrag per lid.  

 In de activiteitenplannen van de activiteitenplannen van de afdelingen is het onderscheid in 
basisactiviteiten, reguliere activiteiten en innovatieve (voorheen: speciale) activiteiten wel 
behouden. Het format voor de innovatieve activiteiten is vervallen. 

De AcUB (Adviescommissie Uitvoering Beleid) heeft de ingediende innovatieve activiteiten van een 
inhoudelijk advies voorzien richting het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur heeft dit advies integraal 
teruggekoppeld naar de afdelingen. De AcUB heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de ingediende 
plannen nadrukkelijk verbeterd is. Tegelijkertijd is het aantal innovatieve activiteiten ongeveer 
gehalveerd. 
Omdat door de verandering van de budgetverdeling het totale budget al toegekend was, was er geen 
budget beschikbaar om toe te kennen aan de innovatieve activiteiten. De afdelingen dienden hier zelf 
budget voor te reserveren in hun aanvraag. Dit was voor een paar afdelingen niet helemaal duidelijk. 
Uiteindelijk heeft elke afdeling een sluitende budgetaanvraag ingediend. 
Aan de afdelingsbesturen is gevraagd om in hun jaarverslag aandacht te besteden aan de uitvoering 
van het activiteitenplan 2019, en dan in het bijzonder aan de uitvoering van de innovatieve  
activiteiten. 
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1.14 Afdelingsondersteuning 
Begin 2016 is Afdelingsondersteuning opgestart als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing “De 
Afdeling – De Verbindende Schakel”.  
In 2019 waren er twee mutaties bij de Afdelingsondersteuners. 

 Yuwei Grijpink is per 1 maart gestart in Holland-Noord, als opvolger van David de Gilder die per 1 
april gestopt is. De overlap van een maand is gebruikt voor een goede overdracht. 

 Tamara Jacobis is per 1 juli gestart in ZuidWest. Zij verving Ron van Enckevort. Ron is wel 
afdelingsondersteuner gebleven in Limburg. 

De Afdelingsondersteuners hebben 5 keer een werkoverleg gehad op het Bondsbureau. Op de 
agenda van het werkoverleg staat uitwisseling van informatie en expertise. Ook is er veel aandacht 
voor interactie met het Bondsbureau, met name op het gebied van sportparticipatie. 
Bij de start van afdelingsondersteuning per 1 februari 2016 zijn afspraken gemaakt over de starttaken  
van de afdelingsondersteuners. Deze taken bestonden, zoals beschreven in het bestuursmodel, uit 
algemene taken aangevuld met afdelingsspecifieke taken. Deze taken zijn destijds formeel 
vastgesteld door de afdelingsbesturen in overleg met het Hoofdbestuur (via de Directeur). Inmiddels is 
dit takenpakket in alle afdelingen al één of meerdere keren bijgesteld. 
In het najaar van 2019 zijn in alle afdelingen de werkzaamheden geëvalueerd. Hierbij is wederom de 
gelegenheid gegeven om te kijken naar aanpassing van het takenpakket. 
 
1.15 Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 
In ons MJBP zijn de doelstellingen en activiteiten in het algemeen en per beleidsterrein vastgelegd. 
Onderstaand een overzicht van de beleidsstructuur: 
 

 
 
De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en een verantwoorde beoefening te bevorderen van 
de tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen. De NTTB tracht dit doel te bereiken 
door het uitschrijven, regelen en organiseren van toernooien en wedstrijden of het bevorderen dat 
zulks gebeurt en in het algemeen door alles te doen wat tot het genoemde doel bevorderlijk kan zijn, 
zulks in de ruimste zin van het woord. 
De NTTB wil er zijn voor alle tafeltennisliefhebbers en neemt de verantwoordelijkheid iedereen met 
plezier tafeltennis te laten spelen op een manier die bij hen past. Dit doet zij door de regie te nemen, 
belangen te behartigen, te faciliteren en tafeltennis te ontwikkelen als sport voor iedereen. 
Bij ons staat tafeltennisplezier centraal voor spelers op elk niveau. Het spel kan overal gespeeld 
worden als er een tafel aanwezig is. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijke tafeltennisbeleving bij 
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funspelers, recreanten, wedstrijdspelers, topsporters, het kader, de fans en aanbieders. We zijn er 
voor alle tafeltennissers, ook voor hen die (nog) geen lid zijn bij een vereniging.  
De uitwerkingen met de belangrijkste activiteiten en doelen zijn in detail in het MJBP na te lezen 
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-4a-Meerjarenbeleidsplan-
NTTB-2019_0-1.pdf 
 
1.16 Impact Coronavirus (stand 15 mei 2020) 
Als Hoofdbestuur volgen wij dagelijks de ontwikkelingen en de berichten die wij krijgen via onze 
koepelorganisatie NOC*NSF en we stemmen diverse ontwikkelingen dan ook regelmatig af met hen 
en andere bonden. Onze medewerkers zijn actief betrokken bij de diverse onderwerpen en publiceren 
alle informatie via de website en social media (zie ook Coronadossier). 
Onze evenementen zijn afgelast tot en met augustus. Gezien de recente berichtgeving van de 
overheid op 5 mei (alle binnensporten wedstrijden zijn weer toegestaan vanaf 1 september) lopen de 
voorbereidingen voor een licht aangepaste competitie (zonder dubbel) door. Toernooien zijn in de 2e 
helft van het voorjaar afgelast of uitgesteld naar het najaar.  
Financieel gezien zijn er mee- en tegenvallers. Vele, met name topsport-, activiteiten zijn niet door 
gegaan of uitgesteld (traingen, deelname internationale toernooien, inhuren trainingspartners, 
intrekken vergoeding woon-werkverkeer in verband met thuis werken, zzp’ers niet meer inhuren) 
waardoor minder uitgaven dan begroot gemaakt zijn. Door het grote volume van subsidies bij topsport 
moet nog met NOC*NSF besproken worden of deze niet-gebruike budgetten realloceerd moeten 
worden. Deze gesprekken vinden later in 2020 plaats.  
Tegenvallers zijn dat er door het verplichte stopzetten van alle (verenigings)activiteiten de instroom 
van nieuwe leden achter loopt en wij hierdoor een ledendaling verwachten. De eerste cijfers wijzen uit 
dat dit beperkt gebeurt. Verder zijn kleinere investeringen gedaan om de thuiswerksituatie voor de 
medewerkers te verbeteren. 
Wat betreft de liquiditeit en het eindresultaat verwachten wij op dit moment geen grotere problemen. 
Als de overheid haar besluit zou herzien en weer tot verdere aanscherping zou overgaan blijven de 
boven beschreven maatregelen van toepassing. Alleen als ook de competitie in het najaar hierdoor 
geraakt wordt verwachten wij grotere verschuivingen door het mogelijk wegvallen van de 
competitiebijdrage voor het najaar. 
 
 
 

  

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-4a-Meerjarenbeleidsplan-NTTB-2019_0-1.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-4a-Meerjarenbeleidsplan-NTTB-2019_0-1.pdf
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2  SPORTPARTICIPATIE 
2.1 Table Stars 
Table Stars Challenge workshops in de afdelingen: totaal 8 workshps met ca.100 trainers.  
 
Het Table Stars programma heeft een laatste ontwikkelslag gemaakt: The Challenge is afgerond en 
gelanceerd. Uitgewerkte lessen voor de trainers, examenkaarten en diploma’s voor alle kinderenzijn 
beschikbaar. Tevens stellen we gratis Table Stars shirts beschikbaar voor de kinderen die lid zijn. In 
2019 hebben we al ca. 300 kinderen, verspreid over ca. 40 verenigingen, hiervan voorzien. 
 
Deelname Table Stars The Battle: 70 kinderen in 35 duoteams. 
De scholen top 3 van Table Stars The Battle:  
 
Meisjes gr 5/6      Jongens gr 5/6 
1e Galvani 2      1e Paschalis 1 
2e Oranje Nassau 2     2e Galvani 1 
3e St. Stephanus 1     3e De Spiegel 1 
 
Meisjes gr 7/8      Jongens gr 7/8     
1e Paschalis 3      1e Mr Spigtschool 1 
2e De Oase 2      2e Oranje Nassau 1 
3e De Vlieger 2      3e Mr Spigtschool 5 
 
2.2 Clubadvies 
2.2a  Deelnemende verenigingen NTTB Verenigingscongres 2019: 105 deelnemers van 62 
verenigingen. 
 
2.2b De winnaars van de ledenwerfwedstrijd 2019: 
Vereniging met de grootste ledenwinst – TTV Gorkum – 25 leden – van 53 naar 78 
Vereniging met de grootste ledengroei jeugd – Alexandria’66 – 15 leden – van 30 naar 45 
Aanmoedigingsprijs – Ping Pong Alkmaar 
Vereniging met de grootste percentuele groei – TTV Gorkum – 47% - van 53 naar 78 leden 
Afdelingsprijs: Spaarne 
 
2.2c   Verenigingsontwikkeling 
We zijn gestart met het projectplan Verenigingsontwikkeling, waarmee we van passieve ondersteuning 
naar pro-actieve ontwikkeltrajectengaan. We steken energie in verenigingen die ambitie hebben en 
waar potentie zit om te ontwikkelen. Er is data verzameld en geanalyseerd en er zijn intakegesprekken 
gevoerd met 14 potentiele verenigingen. Medio december 2019 hebben 8 verenigingen een 
ontwikkeltraject toegezegd gekregen, 6 verenigingen zijn afgewezen of kunnen gebruik maken van 
passende ondersteuning. 
  
2.3     Ouderen   
2.3a    Fifty+ViTT 
In 2019 hebben de afdelingen de kans gekregen een gratis workshop te organiseren voor hun 
verenigingen. Vier afdelingen hebben hiervan gebruikt gemaakt. Verder zijn verenigingen ‘op afstand’ 
bediend. I.v.m. de opstart van OldStars tafeltennis en de ‘verzadiging van verenigingen die gestart zijn 
met aanbod voor ouderen’, is hier bewust minder inzet op gezet dan de voorgaande jaren. 
 
2.3b     OldStars tafeltennis 
I.s.m. met het Nationaal Ouderenfonds is OldStars tafeltennis ontwikkeld en gelanceerd bij 2 
pilotverenigingen (TTV Vries en Taverzo). Tot en met 31-12-2021 werken de NTTB en het Nationaal 
Ouderenfonds samen om OldStars tafeltennis binnen de bondstructuur te borgen én zoveel mogelijk 
verenigingen te ondersteunen in de opstart van OldStars tafeltennis. De verschillen tussen Fifty+ViTT 
en OldStars zijn op de website nader toegelicht.  
In september 2019 heeft een eerste startbijeenkomst voor verenigingen plaatsgevonden die 
geintresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Zes verenigingen waren hierbij aanwezig. Zij 
krijgen vanaf begin 2020 passende ondersteuning om van start te kunnen gaan. 
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2.3c    Bettine Vriesekoop 
De clinics van Bettine maken nu structureel onderdeel uit van de Sportparticipatiebegroting. In 2019 
heeft Bettine 13 clinics verzorgd en daarbij ca. 350 spelers geënthousiasmeerd, waaronder ca. 115 
dagleden.   
 
2.4    Parasport 
Ook in 2019 is weer een compleet circuit van paratoernooien georganiseerd. 
Verspreid over het jaar en over het land zijn er 5 pararanglijsttoernooien geweest. In juni is het NK 
Paratafeltennis gespeeld. 
Op het NK en op 3 pararanglijsttoernooien is ook gespeeld in de klasse schuiftafeltennis. 
We hebben actief de samenwerking gezocht met Special Olympics Nederland, o.a. in de 
voorbereiding op de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag in juni 2020. Doel hiervan is om 
G-tafeltennis meer aandacht te geven binnen de NTTB. 
 
Doordat in toenemende mate paratafeltennissers en niet-paratafeltennissers tegen elkaar spelen en 
omdat er steeds meer bewustzijn is over aangepaste spelregels hebben we hiervoor een en ander in 
kaart gebracht. We hebben een voorstel voorgelegd aan het HB en dat is goedgekeurd. 
Uitgangspunten hierbij zijn het voldoen aan de internationale spelregels. In de praktijk blijkt dat het 
belangrijk is om hier in beperkte mate dispensaties voor te geven. In de eerste helft van 2020 volgt 
een communicatiecampagne om de (aangepaste) spelregels en de dispensatiemogelijkheden te 
introduceren.   
Voor schuiftafeltennis is een expertgroep opgestart. Deze expertgroep houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van materialen en het opstellen van uniforme spelregels. 
 
Toernooiplanner (TP) is bij bijna alle N-evenementen para gebruikt. Vanaf 2020 zal TP voor alle 
pararanglijsttoernooien gebruikt worden. 
Het NJK Para is niet georganiseerd in het kalenderjaar 2019, omdat het van november naar mei 
verplaatst is. Dit NJK wordt voortaan gespeeld tijdens de NJK-A. 
Door het jaar heen zijn er ook een viertal recreatieve paratafeltennistoernooien. De uitslagen hiervan 
tellen ook mee voor de percentagelijst die in de zomer uitgangspunt is voor het promoveren, 
degraderen of handhaven in de sterkteklasse. 
Op eigen initiatief worden op diverse plaatsen nog aanvullende toernooien gespeeld. Denk hierbij aan 
de G-competitie in Oost, afdelingskampioenschappen para in een paar afdelingen, de Jan Ubels- 
competitie in Oost en de RRT-wedstrijden in Noord-Brabant. In Groningen en in Zwolle is een “Unified- 
toernooi” gespeeld.  
In september is voor de 3e keer de Jolanda Paardekam Classic georganiseerd, we waren 
vertegenwoordigd bij de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag en daarnaast zijn er diverse andere 
initiatieven. 
Waar mogelijk proberen we aan te sluiten bij alle mogelijke initiatieven. Dit doen we onder andere via 
onze (opgefriste) website en onze social media kanalen. 
 
Van 1-3 november hebben we in Stadskanaal in samenwerking met Pagedal de Dutch Open 
Paratafeltennis (DOP) georganiseerd. Hier hebben diverse spelers hun internationale debuut kunnen 
maken. Dit betreft met name spelers en speelsters die deelnemen aan de para-RTC’s. Het was een 
mooie uitdaging om dit toernooi te organiseren. Inmiddels is het geëvalueerd. Naast een aantal 
punten waar we voor de volgende editie aan zullen gaan werken heeft dit veel positieve punten 
opgeleverd, waaronder: 
- de mogelijkheid voor onze eigen spelers om internationaal te spelen; 
- de uitstraling die dit evenement heeft gehad, met name in de omgeving van Pagedal; 
- medewerking van veel enthousiaste vrijwilligers; 
- we hebben veel ervaring opgedaan op het gebied van de organisatie van een groot internationaal 
paratoernooi. 

 
2019 stond in het teken van de samenwerking en ondesteuning van enkele fondsen: Johan Cruyff 
Foundation, Dirk Kuyt Foundation, Handicap.nl en de Rabobank Foundation (eenmalige grote 
subsidiebijdrage van €50.000) zorgden ervoor dat we ontzettend veel activiteiten konden uitvoeren en 
ontwikkelen en materiaal hebben aangeschaft om deze activiteiten te ondersteunen. 
Tevens hebben wij de RTC’s Rotterdam (Alexandria ’66), Venray (Red Stars) en Only Friends 
Amsterdam kunnen voortzetten en is Hilversum erbij gekomen. 
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2.5     PingPongbaas 
Na de opstart en lancering in 2018 heeft 2019 vooral in het teken gestaan van verdere 
doorontwikkeling. Doel was o.a. om de app technisch gezien nog testabieler krijgen, feedback van 
spelers verwerken en een aantal nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Eind 2019 is het platform/app 
van dusdanig niveau dat we in 2020 vol kunnen gaan inzetten op de activatie! De downloadteller 
stond eind 2019 op ca. 2100 downloads en 1000 speelmomenten.  

 
2.6     Accommodatiezaken 
Duidelijk was te merken dat de recessie voor een deel achter ons ligt en dat daardoor de plannen  die 
bij vele gemeenten en ook bij veel verenigingen in de wacht stonden van stal zijn gehaald.  
Het blijft ons voor de voeten lopen dat bij veel instanties tafeltennis, als verenigingssport,  een 
ondergeschoven kindje blijft, en hebben de meesten geen idee waar het over gaat. De noodzaak van 
een ontmoetingsruimte bij onze sport wordt over het algemeen niet erkend. Gemeenten willen onze 
sport het liefst in een achterafzaaltje wegduwen, en hebben totaal geen oog voor vereniging-, en dus 
het sociale belang  van onze sport. Ook hier hebben we als gesprekspartners weer veel aandacht aan 
moeten besteden. 
Als accommodatiecommissie konden we hiermee vele verenigingen ondersteunen. 
In verschillende gemeenten wordt toch naarstig gewerkt aan een nieuw onderkomen voor de 
tafeltennisverenigingen. 
In Den Haag liggen de blauwdrukken van een compleet sportpark met een heuse tafeltennishal op de 
tekentafel. Luto en Irene zijn in Tilburg nog volop aan het stoeien met de gemeente. Ook bij GTTC 
Groningen en Rapidity Beverwijk lopen gesprekken met de diverse instanties. 
Amsterdam ’78 timmerde aan de weg aan een compleet nieuw onderkomen. Begin 2020 zal dit 
geopend worden en dan wordt een prachtig tafeltenniscentrum gepresenteerd. SVE Utrecht maakte 
plannen voor een algemene renovatie van het gebouw. Ook hier is het plan om in de loop van 2020 
het geheel afgewerkt te hebben.  
Vele verenigingen zijn bezig om, op kleinere schaal, het woord “duurzaamheid” vorm te geven. 
De meeste aandacht ging bij renovatieplannen uit naar dit hoofdstuk, waarbij verlichting en ventilatie 
een van de hoofdzaken was. Ook akoestiek en isolatie waren een veel voorkomend 
gespreksonderwerp.  
Olympia Enkhuizen, Taverbo in Boxtel en De Toekomst in Lochem staken, samen met anderen, hun 
energie in verlichting, ventilatie, isolatie en akoestiek. Ook werden in vele gevallen in kleine aantallen 
zonnecollectoren op accommodaties geplaatst. En meerdere “groene” plannen zijn nog in de 
besprekingsfase. 
In veel projecten konden we bouwtechnisch adviseren, hetzij op informatief vlak hetzij op organiserend 
vlak. 
Kortom, 2020 wordt weer een jaar waar wij, door de  aandacht voor de sportaccommodaties, de 
verenigingen hopen te mogen helpen. 
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3  OPLEIDINGEN  
3.1  Opleidingen 

Trainersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Tafeltennisbegeleider 1 (TT1) Gilze 17  

Tafeltennistrainer 2 (TT2) Rotterdam 
Hillegom/Hilversum/Z’meer 

43 - 

Tafeltennistrainer 3 (TT3) Zwolle 10 - 

Tafeltennistrainer 4 (TT4) individueel - 4 

Tafeltennistrainer 5 (TT5)  - - 

 

Toernooileidersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Toernooileider 2 (TL2) Online - 3 

Toernooileider 3 (TL3) - - 3 

 

Scheidsrechtersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Spelregelbewijs 1 (SR1) nvt 34 - 

Scheidsrechter 2 (SR2) - - - 

Scheidsrechter 3 (SR3) Almere / Leiden 30 - 

Scheidsrechter 4 (SR4)  - 2 

Scheidsrechter 5 (SR5)  - 2 

 
3.2  Geslaagden  
Tafeltennisbegeleider 1 14 
Tafeltennistrainer 2 42 
Tafeltennistrainer 3 11 
Tafeltennistrainer 4  4 
Tafeltennistrainer 5  - 
 
Toernooileider 2 2 
Toernooileider 3  3 
 
Spelregelbewijs 1 ? 
Scheidsrechter 2 - 
Scheidsrechter 3 29 
Scheidsrechter 4 1 
Scheidsrechter 5 - 
 
3.3  Trainerslicenties  
TT1 117 
TT2 135 
TT3 105 
TT4  36 
TT5  9 
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4 COMPETITIE 
4.1  Competitieopbouw landelijk senioren 

 voorjaar 2019 najaar 2019 

 aantal poules teams per poule aantal poules teams per poule 

Dames eredivisie 1 8 1 8 

1e divisie 1 6 1 8 

2e divisie 1 7 1 5 

3e divisie 1 5 1 5 

     

Heren eredivisie 1 8 1 8 

1e divisie 2 6 2 6 

2e divisie 4 6 4 6 (7) 

3e divisie 8 6 9 6 

 
4.2 Kampioenen landelijk senioren 

        Dames        Heren 

 Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar 
Eredivisie Dozy Den Helder/ N.  Itass/DTK ’70   

1e divisie Tanaka DHC 1 ProActiefTTHilversum 1 VeerhuisWessem/Westa1 

   Tempo-Team 3 TOGB 1 

2e divisie De Toekomst 1 SVE 1 Red Stars 1 Hilversum 2 

   Pecos 1 TTV Maashorst 1 

   TOGB 1 BeneluxGroupTaverzo 2  

   De Toekomst 1 SVE 1 

3e divisie Dedemsvaart 1 Buitenpost 1 Alexandria ‘66 Sittard 1 

   Kampenion 1 BIT.NL 1 

   Spaarne 1 Avanti 2 

   HTC 1 Pecos 3 

   Vriendenschaar 2 Kluis 1 

   Assen 1 Rapidity 1 

   Spaarne 2 HBC 1 

   JCV 1 Red Stars 3 

     

4.3 Competitieopbouw landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

 Aantal poules Aantal teams Aantal poules Aantal teams 

Kampioensgroep 1 8   

landelijk A 2 12 2 13 

landelijk B 3 18 3 14 

landelijk C 5 30 5 30 

 
4.4 Kampioenen landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

Kampioensgroep REGA 1  

A Hercules 1 
Hutaf 1 

Hercules 1 
SKF 1 

B  DeBoer Taverzo 1 
Dokkum 1 
Scylla 1 

BeneluxGroupTaverzo 1 
Argus 1 
TOGB 1 

C  Gorkum 1 
Taverbo/Sabo 1 
Tempo-Team 2 
Gispen 1 
Hoogland 1 

Hilversum 3 
TOGB 2 
Stiphout 1 
Rijnsoever 1                       
Argus 2 
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4.5 Europacup  
ETTU Cup 2018/2019 Heren 
kwartfinales  
 
Benelux Group Taverzo  - Pingpongclub Villeneuvois   0-3 
Pingpongclub Villeneuvois - Benelux Group Taverzo   3-1 
Hiermee is Benelux Group Taverzo uitgeschakeld. 
 
Europa Cup 2018/2019 Dames 
1e ronde 
TTV Lybrae Heerlen  - CP Lyssois Lille Métropole  0-3 
Hiermee is TTV Lybrae uitgeschakeld. 
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5 NATIONALE EVENEMENTEN 
5.1 Nederlandse Kampioenschappen senioren A  
Dames enkelspel Kim Vermaas  dubbelspel Melanie Bierdrager/Ang.Gertenbach 
Heren enkelspel Rajko Gommers dubbelspel Martin Katchanov/Barry Wijers 
Gemengd dubbelspel Kim Vermaas/Rajko Gommers 
 
5.2 NTTB Masters 
Dames:  Yaping Ding 
Heren:  Laurens Tromer 
 
Jeugdmasters 
Meisjes: Emine Ernst 
Jongens:  Kas van Oost 
 
5.3 Eredivisiecup & NTTB Beker 
Niet gespeeld in 2019 
 
5.4 Nederlandse Kampioenschappen senioren BCDE 
Dames B enkelspel Marie Depuyt  dubbelspel Marie Depuyt/Kim Hergelink 
Heren B enkelspel Kas van Oost  dubbelspel Milo de Boer/Kas van Oost 
Dames C enkelspel Olga Dmitrieva  dubbelspel Femke Bulthuis/Linda Cox 
Heren C enkelspel Peter van Iwaarden dubbelspel Roland Dekker/Takano Masahiro 
Dames D/E enkelspel Daphne Tollenaar dubbelspel Esther v.d. Haak/Myrna v. Haastrecht 
Heren D enkelspel Sjoerd Broos  dubbelspel Kristian Davidse/Jan Steijn 
Heren E enkelspel Jonne Poels  dubbelspel Alexander / Peter Damnjanovic 
 
5.5  Nationale Senioren Meerkampen 
Dames B  Heleen Mulderij  Heren B Joey Boekkooi 
Dames C  Annika Mars  Heren C  Eric Olieman 
Dames D     Heren D Kai Ronde 
      Heren E  Danny Bogers 

Heren F Frans Schmölzer 
Heren G Frank Weijers 
 

5.6  Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A 
Meisjes junioren Karlijn van Lierop dubbelspel Emine Ernst/Emma van der Zanden 
Meisjes cadetten Anna Peters   dubbelspel Lieke Greven/Fleur Hoogeveen 
Meisjes pupillen Xijin Zeng  dubbelspel Xijin Zeng/Tanya Misconi 
Meisjes welpen  Nyncke de Knegt dubbelspel Sara Brouwer/Jitte de Klerk 
Jongens junioren Lode Hulshof  dubbelspel Lode Hulshof/Pim van Schaik 
Jongens cadetten Kas van Oost  dubbelspel Milo de Boer/Kas van Oost 
Jongens pupillen Robin Vos  dubbelspel Mate Molnar/Teun Salentijn 
Jongens welpen Ivan Kahn  dubbelspel Ivan Kahn/Seth Oomen 
 
5.7  Nationale Jeugdmeerkampen Finales 
Meisjes junioren Dobrila Jorguseska 
Meisjes cadetten Anna Peters 
Meisjes pupillen Iris Leskens  
Meisjes welpen  Jitte de Klerk 
Jongens junioren Floris Zur Muhlen 
Jongens cadetten Remi Chambet-Weil 
Jongens pupillen Ivan Kahn 
Jongens welpen Seth Oomen 
 
5.8  Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis 
Klasse 1 lopers  Bart van der Zanden 
Klasse 1 rolstoel Peter Kopetzky 

Klasse 2 lopers  Frederique van Hoof 
Klasse 3 lopers  Erik de Kruijff 
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Klasse 3 rolstoel Femke Cobben   
Klasse 4 lopers  Antonio Bovee  
Klasse 4 rolstoel Ivana Maas 
Klasse 5 lopers  Marcel Leyten 
Klasse 5 rolstoel Anita Mertens 
Klasse 6 lopers  Joost Notenboom 
Klasse 6 rolstoel Annette Aerts 
Schuiftafeltennis Martijn de Jong 
 
Dubbel  
Dubbel klasse 1 Ronald Vijverberg/Peter Liu 
Dubbel klasse 2 Frederique van Hoof/Yannick Paredis 
Dubbel klasse 3 Corine Kos/Katinka van der Wees 
Dubbel klasse 4 Annemarijn van Dalen/Ivana Maas 
Dubbel klasse 5/6 Mariëlle Boers/Alma van Gils 
 
5.9 Nederlandse Kampioenschappen veteranen 
Enkelspel:     Dubbelspel: 
Open Francois de Leeuwe   A1 Sander Derkx / Francois de Leeuw 
A1 Matthieu Verdeyen   A2 Johan Krohne / Wilfred Wever 
A2 Peiro Korse    B1 Riko van Veen / Henny Pouw 
B1 Marcel Vollebregt   B2 Marcel Nieuwenhoven / Frans van Gent 
B2 Iwan Wijnen    B3 Rob de Vries / Gerard Heussen 
B3 ADanny Goossens   C1 Rene Lauwerijssen / Cherles Callenbaut 
C1 Bert Kwint    C2 Jan Willem van Asch / Bert van Asselt 
C2 Dirk Schouten    C3 Leendert Kuijper / Ron van de Maagdenberg 
C3 Leendert Kuijper   D Gijs van ’t Verlaat / Gino di Pietro 
D1 Andre Snoek 
D2 Gijs van ‘t Verlaat 
D3 Johan Meijer 
E Peter de Boer 
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6 INTERNATIONALE TOERNOOIEN 
6.1 WK 2019: 21 tot en met 28 april (Boedapest, Hongarije) 

Deelnemers dames: Britt Eerland, Li Jie en Kim Vermaas 
Deelnemers heren: Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer  

 
6.2 WK para 2019: 16 t/m 21 september (Helsingborg, Zweden)  
 Deelnemers dames: Femke Cobben en Kelly van Zon 

Deelnemers heren: Max van Amerongen, Gerald van Grunsven, Bas Hergelink, Tonnie 
Heijnen, Jean-Paul Montanus en Bart van der Zanden 
Kelly van Zon verovert weer de titel Wereldkampioen in damesklasse 7 en Jean-Paul 
Montanus doet hetzelfde in de herenklasse 7 
 

6.3 EK individueel 2018: 3 t/m 8 september (Nantes, Frankrijk) 
Deelnemers dames: Britt Eerland, Li Jie en Kim Vermaas 
Deelnemers heren: Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer  

 
6.4 Europese Jeugdkampioenschappen: 7 t/m16  juli (Ostrava, Tjechië) 

Deelnemers: 
Jongens junioren en cadetten: Barry Berben, Milo de Boer, Gabrielius Camara, Lode Hulshof, 
Floris Zur Mühlen 
Meisjes junioren en cadetten: Anouk van den Boom, Emine Ernst, Fleur Hoogeveen, Dobrila 
Jorguseska, Karlijn van Lierop, Anna Peters, Emma van der Zanden 
De meisjes junioren handhaafden zich in de eerste categorie en de jongens cadetten 
promoveerden naar de eerste categorie. 

 
6.5 Topsport in twaalf maanden 
Januari 

 Tafeltennislegende Li Jiao is per 1 januari 2019 weer bondscoach van het Nederlandse 
damesteam. 

 Li Jie, Britt Eerland, Laurens Tromer en Ewout Oostwouder nemen deel aan de Seamaster 
2019 ITTF World Tour Hungarian Open in Budapest (HUN). 

 De route naar de eindronde van het EK 2019 voor de mannen van TeamNL is bekend. Het 
herenteam moet in een poule met Denemarken en Zwitserland in de tweede ronde van het EK 
minimaal één van deze twee landen voorblijven om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi 
van het Europese Kampioenschap voor teams in het Franse Nantes in september 2019.  

 
Februari 

 Britt Eerland en Li Jie hebben op 2 en 3 februari in Montreux deelgenomen aan de TOP-16.  

 Britt Eerland, Kim Vermaas, Tanja Helle, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer spelen in 
Portugal in de Challenge Portugal Open. 

 Diverse jeugdspelers nemen deel aan de Open Zweedse jeugd en het Safirtoernooi. 
 
Maart 

 Het NK-A wordt wederom in Zwolle verspeeld. Kim Vermaas en Rajko Gommers behalen de 
titels in het enkelspel én in het gemengd dubbel. Melanie Bierdrager en Angelique Gertenbach 
leggen beslag op de eerste plaats in het dames dubbel en Barry Wijers en Martin Khatchanov 
in het heren dubbel. 

 Laurens Tromer, Sanne de Hoop en Tanja Helle nemen deel aan de ITTF Challenge Spanish 
Open. 

 
April 

 Nederland neemt met dames (Britt Eerland, Li Jie, Kim Vermaas) en heren (Laurens Tromer, 
Ewout Oostwouder en Rajko Gommers) deel aan de WK in Boedapest. 

 Diverse jeugdspelers nemen deel aan de Open Franse voor cadetten.  

 Een aantal jeugdspelers speelt de Open Belgische voor junioren en cadetten. 

  Voor de U13 spelers staat het internationale toernooi in Luik op het programma. 
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Mei 
- Ewout Oostwouder neemt deel aan de ITTF Challenge Slovenia Open. 
- Tanja Helle speelt in de ITTF Challenge Kroaatse Open. 
- Voorafgaand aan de Chinese en Hongkong Open is door Li Jie, Kim Vermaas, Britt Eerland 

en Laurens Tromer deelgenomen aan een trainingsstage van twee weken in Chengdu (CHN). 
De meisjes junioren Emine Ernst, Dobrila Jorguseska en Karlijn van Lierop hebben deze 
stage eveneens gevolgd.   

- Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer spelen de ITTF 
World Tour China Open. 

- Meisjes cadetten Fleur Hoogeveen, Anouk van der Boom, Tanya Misconi en Xijin Zheng 
komen voor Nederland uit in het 6-landencadettentoernooi in Denemarken en winnen de 
bronzen medaille in het teamtoernooi. In het individueel is er een kwartfinale plek voor Xijin en 
een mooie bronzen medaille voor Fleur. 
 

Juni 

 Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer spelen de ITTF 
World Tour Hong Kong Open. 

 Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas, Britt Eerland, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer 
nemen deel aan de European Games in Minsk. 

 
Juli 

 Welp Ivan Kahn wint de Open Luxemburgse Jeugdkampioenschappen bij de pupillen. 
Lode Hulshof bereikt de laatste vier bij de junioren. De andere Nederlandse deelnemers, 
Anna Peters, Emma van der Zanden, Milo de Boer en Iris Leskens, vielen buiten de 
prijzen.  

 Li Jie neemt deel aan de ITTF World Tour Australian Open.  

 Traditiegetrouw wordt in het eerste weekend van de schoolvakanties op Papendal 
gestreden om de NTTB Jeugdcup. Het meisjesteam van afdeling West en het 
jongensteam van Holland-Noord mogen op de hoogste trede van het podium 
plaatsnemen. 

 Nederland neemt met de jongens cadetten Milo de Boer en Gabrielius Camara, meisjes 
cadetten Anouk van den Boom, Fleur Hoogeveen en Anna Peters, jongens junioren Barry 
Berben, Lode Hulshof en Floris zur Muhlen, en meisjes junioren Emine Ernst, Dobrila 
Jorguseska, Karlijn van Lierop en Emma van der Zanden, deel aan de Europese 
Jeugdkampioenschappen in het Tsjechische Ostrava. De meisjes junioren handhaafden 
zich in de eerste categorie en de jongens cadetten promoveerden naar de eerste 
categorie. Het dubbel Gabrielius Camara en Milo de Boer verloor de kwartfinale maar net. 

 
Augustus 

 Zowel dames als heren spelen de ITTF World Tour Bulgaria Open. 

 Zij nemen ook deel aan de 2019 ITTF World Tour Czech Open. 

 De jeugd neemt deel aan het officieuze EK voor welpen en eerstejaars pupillen, de 
Minichamps in Schiltigheim, Frankrijk. 
 

September 

 Kelly van Zon en Jean-Paul Paul Montanus winnen beiden goud op het EK Paratafeltennis in 
Helsingborg. Zij plaatsen zich hiermee voor de Paralympische Spelen in Tokio. 

 Zowel de dames als de heren nemen in Nantes deel aan het Europees kampioenschap voor 
teams.  

 Een jongensteam neemt deel aan het TTVN Grand Prix in Rinteln. 
 
Oktober 

 Van 1-3 oktober wordt de ETTU Jeugd Top-10 2019 in ons eigen land gehouden. Aan dit 
toernooi nemen namens Nederland op uitnodiging deel: Emine Ernst, Gabrielius Camara, 
Lode Hulshof en Anna Peters.  

 Britt Eerland, Li Jie en Li Jiao spelen in de ITTF World Tour Zweedse Open.  

 Kim Vermaas en Li Jie spelen in de ITTF World Tour Duitse Open. 

 Kim Vermaas en Britt Eerland nemen deel aan de ITTF Challenge Poolse Open. 
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 Ewout Oostwouder reist af naar Wit-Rusland om deel te nemen aan de ITTF Challenge 
Belarus Open. 

 
November 

 Van 1 tot en met 3 november wordt in Stadskanaal de Dutch Open Para (DOP) 2019 
verspeeld. Hieraan wordt door 24 Nederlandse spelers deelgenomen. 

 De loting voor het EK 2021 heeft plaatsgevonden. De dames treffen in de eerste ronde Polen 
en Servië, bij de heren zijn Cyprus en Estland de eerste tegenstanders. 

 Gabrielius Camara vertegenwoordigt Nederlan bij de ITTF Junior Circuit Hongaarse Open. 

 Emine Ernst, Dobrila Jorguseska, Karlijn van Lierop, Chana van der Venne, Lode Hulshof, 
Barry Berben en Tim Gras reizen naar Portugal voor de ITTF Junior Circuit Portugal Junior & 
Cadet Open. Emine Ernst behaalt in het individuele toernooi een zilveren medaille en Chana 
van der Venne behaalt samen met een Tunesische en Portugese speelster een bronzen 
medaille in het teamtoernooi.  
 

December 

 De jongste talenten nemen in Luxemburg deel aan het 5-landen pupillentoernooi.  

 Britt Eerland en Rajko Gommers spelen in de ITTF Challenge Plus North American Open in 
Markham. 

 
6.6 Wereldranglijsten (per 31-12-2019) 
Heren        Dames 
183 Laurens Tromer (160)   45 Britt Eerland   (40) 
186 Ewout Oostwouder (153)   55 Li Jie   (24) 
237 Rajko Gommers (212)   152 Kim Vermaas  (137) 
       278 Li Jiao   (333) 
       627 Tanja Helle  (352) 
       954 Sanne de Hoop  (527) 
 
       De teamranking vrouwen: 15 (10) 
 
Onder 18 heren      Onder 18 dames    
146 Lode Hulshof  (unr)   41 Emine Ernst  (277) 
338 Barry Berben  (unr)   206 Karlijn van Lierop (181) 
345 Remi Chambet Weil (unr)   260 Dobrila Jorguseska (343)  
455 Tim Gras  (unr)   349 Emma van der Zanden (465) 
478 Gabrielius Camara (unr)   357 Chana van der Venne (unr) 
  
(Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2018) 
 
6.7 Wereldranglijsten Paratafeltennissers per 31-12-2019) 
Heren     Klasse   Dames    Klasse  
1 Jean-Paul Montanus 7 (4)  1 Kelly van Zon  7 (1) 
10 Bas Hergelink  10 (12)  11 Femke Cobben  2 (11) 
22 Bart van der Zanden 9 (16)  24 Suzan Klomp  8 (22) 
23 Max van Amerongen 8 (25) 
25 Tonnie Heijnen  9 (20) 
34 Gerald van Grunsven 5 (32) 
43 Sem Roelofs  5 (36) 
55 Dustin Eier  7 (51) 
58 Devin Wassink  8 (65) 
59 Roy van der Burg 8 (75) 
60 Hans Speek  7 (57) 
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7 AFDELINGEN 
Nadat in 2010 een gecumuleerde jaarrekening voor de Nederlandse Tafeltennisbond is opgezet, is 
conform de wens van de Bondsraad aan de acht afdelingen gevraagd om ook een (korte) inhoudelijke 
verslaglegging van de vele georganiseerde activiteiten te geven. Deze verslaglegging treft u hieronder 
per afdeling aan. 
 

7.1 Holland-Noord 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Tot ons genoegen kon in 2019 de bestuurlijke slagkracht weer verbeterd worden door het aantreden 
van een nieuwe secretaris in de persoon van Johan de Groot. De reallocatie van werkzaamheden 
voor de diverse portefeuilles is nog onderwerp van gesprek, maar in de loop van 2020 moet er een 
heldere organisatiestructuur tot stand gekomen zijn. De inzet van de enthousiaste nieuwe 
afdelingsondersteuner Yuwei Grijpink heeft al geleid tot goede voortgang op het gebied van 
verenigingsondersteuning en nieuwe initiatieven rond sociale media.  
Verheugend is ook de groei van het aantal verzoeken om (financiële) ondersteuning van verenigingen 
in onze afdeling voor wervende activiteiten, wat heeft geleid tot een substantiële toename in het 
gebruik van onze stimuleringsbijdragen voor ledenwerving en sportpromotie. 
Het netto ledental van de afdeling nam met een mooie ruime 3,5% toe in alle categorieën, behalve in 
die van de jeugd meisjes. De bruto toename bleef er met 1,6% iets bij achter, maar eindigde nog 
steeds aan de positieve kant. 
 
Topsport 
De Regionale Bondstraining onder leiding van Yana Timina functioneerde ook in 2019 naar volle 
tevredenheid, met tweewekelijks een tweetal groepen met in totaal ca. 25 deelnemers. Ondersteuning 
was er daarbij door de jonge trainers Yuwei Grijpink en Willem Bakers. Als afsluitende activiteit zowel 
in voor- als najaar was er voor deze groep een zeer geslaagd gezamenlijk trainingsweekend met 
Afdeling Midden. 
Met gepaste trots boekten we als afdeling mooie resultaten op de Jeugdcup: de eerste plaats voor de 
jongens en een halve finale voor de meisjes, waaruit ook het succes van de Regionale Bondstraining 
blijkt.  
 
Opleidingen 
In december werd een bijscholing voor TT2- en TT3-trainers georganiseerd in Zaandam. Gastdocent 
was Martijn Spithoven met als thema “mentale training en wedstrijdtactiek”. 
 
Wedstrijdzaken 
De afdelingskampioenschappen zijn na een paar jaar pauze weer helemaal terug. Medio januari 
werden deze door het afdelingsbestuur succesvol georganiseerd in Beverwijk. Voor de editie van 
2020 werden in het najaar voorbereidingen met veel vernieuwingen in gang gezet. 
De reguliere competities verliepen opnieuw rimpelloos onder leiding van de ervaren A(J)CL’s. 
De voor het derde seizoen georganiseerde duocompetitie liet een bescheiden groei zien, maar 
behoeft nog duidelijk meer deelname om succesvol voortgezet te kunnen worden. 
Aanvullend aanbod middels het traditionele bekertoernooi voorziet voor talrijke spelers in wedstrijden 
tijdens competitieloze weken, met als hoogtepunt de gezamenlijke finaleavond voor alle klassen. 
 
Speciale activiteiten 
Aan een viertal activiteiten uit het jaarplan voor 2019 werd uitvoering gegeven: 
- “VOG voor iedereen” – onze aansporingen aan verenigingen bij dit onderwerp leverden tot dusverre 
nog onvoldoende respons op, het project wordt in 2020 gecontinueerd; 
- “Wedstrijdaanbod bij scholen en buurthuizen in Amsterdam” – in samenwerking met de lokale  
verenigingen werden hierbij opnieuw de Amsterdamse Jeugdkampioenschappen gerealiseerd; 
- “Begeleiding verenigingssamenwerking” – vooral door de noodzaak een nieuwe 
afdelingsondersteuner in te werken kon hier nog geen vooruitgang worden geboekt; 
- “Versterking Afdelingskader” – hier werd een belangrijke stap gezet met het invullen van de vacature 
voor een secretaris. 
 
Bijzondere zaken / gebeurtenissen 
Een drietal verenigingen vierde in 2019 een jubileum: ZTTC (Zaandam) - 80 jaar, Flits/Theresia 
(Zaandam) - 60 jaar en DOV (Heerhugowaard) - 50 jaar.  
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7.2 ZuidWest 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
In 2018 is Alexander Heil gestopt als secretaris en het is de andere leden van het bestuur niet gelukt 
om een opvolger te vinden. Ook heeft zich niemand spontaan aangemeld om de openstaande functie 
op te vullen. Vorig jaar is al aangekaart dat een kernbestuur met 3 bestuursleden te klein is om grotere 
projecten te kunnen managen. Na het wegvallen van de secretaris is het oppakken van projecten nog 
moeilijker geworden. 
Per 1 juli is Tamara Jacobis onze nieuwe Afdelingsondersteuner als opvolger van Ron van Enckevort. 
 
Wedstrijdsport  
In 2019 hebben weer diverse activiteiten en evenementen plaatsgevonden, waaronder: 
Nationale jeugdmeerkampen, 1e regionaal recreatief tafeltennistoernooi (paratafeltennis), 46ste Die 
Meede Toenooi (Made), Open Zeeuwse tafeltenniskampioenschappen,  Afdelingskampioenschappen 
Jeugd en Senioren, Internationaal studenten tafeltennistoernooi te Eindhoven, het OTTC Maasland-
toernooi te Oss, TTV Backhands Teamtoernooi, de Paragames bij TTV Belcrum (Breda), het Table 
Tennis Tournament te Eindhoven, de Open Boxelse Kampioenschappen, het jeugdranglijsttoernooi te 
Tilburg, Nederlandse studentenkampioenschappen te Tilburg, 51ste Batswingers Toernooi te Gilze, 
Oldtimers toernooi bij Het Markiezaat te Bergen op Zoom, 20ste Open Udense kampioenschappen en 
het ODT kanjers beginnerstoernooi te Roosendaal (jeugd). 
Bij diverse verenigingen werd deze zomer een zomercompetitie georganiseerd. 
Een pilot Table Stars Duo-competitie voor de echte beginners werd onder begeleiding van John de 
Vet uitgezet. Het was een zeer geslaagde pilot en deze wordt voortgezet in 2020. 
 
Verder is er in ZuidWest veel aanbod van toernooien. Diverse verenigingen organiseren dit zelf of in 
samenwerking met andere verenigingen en/of externe relaties.  
 
Opleidingen  
In de afdeling is een aantal opleidingen/workshops georganiseerd:  
Fifty-ViTT te Bergen op Zoom, OldStars tafeltennis, 5e workshop Paratafeltennis te Breda, TT2 
opleiding te Breda, met maar liefst 7 geslaagden!, bijscholing “Trainen met Materiaal” via de VVTT 
onder begeleiding van Luc Janssen, TT1-opleiding onder begeleiding van John de Vet en een 
workshop Table Stars Challenge bij TTV Irene te Tilburg. 
 
Sportparticipatie 
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: 
- Table Stars Clinic op de Mytylschool te Eindhoven; 
- John de Vet heeft in samenwerking met MJ Tafeltennis gymlessen gegeven bij basisschool de 
Kameleon te Goirle; 
- TTV Een en Twintig gaf in de zomer een clinic Table Stars in Mariahout. Het was een prachtige 
dag, ze hebben met zijn allen buiten in het zonnetje gespeeld op de buitentafel bij het buurthuis; 
- PingPongbaas on tour was op bezoek bij TTV Een en Twintig; 
- Een open training/clinic voor paraspelers bij TTV Tanaka; 
- TTV Luto bestond 75 jaar, dit werd groots gevierd.  De vereniging wilde iets voor de samenleving 
doen door het Fifty+ViTT programma te draaien en op 1 mei een clinic met als speciale gast Bettine 
Vriesekoop te organiseren; 
- TTV de Batswingers organiseerde een outdoor toernooi in Gilze en promootte op deze manier de 
PingPongbaasapp met als motto “wordt PingPongbaas van je eigen dorp”; 
- Bettine Vriesekoop gaf bij TTV Een en Twintig een lezing en een clinic tijdens een geslaagde dag. 
 
Talentherkenning en -ontwikkeling (bondstrainingen) 
Afgelopen jaar werd wederom in de zalen van TTV Tanaka en TTV TIOS ‘51 de RBT (regionale 
bondstraining) georganiseerd In twee groepen: een groep welpen en pupillen en een groep oudere 
jeugdspelers (aangevuld met talentvolle pupillen). Het waren in totaal 14 trainingen. 
In het najaar van 2019 zijn we gestart met veel nieuwe welpen.  
Activiteiten: 
- Afdelingsontmoeting: ZuidWest eindigde op de 2e plaats; 
- Jeugdcup: de jongens eindigden op de 3e plaats en de meisjes op de 2e plaats; 
- Internationaal jeugdtoernooi in Namen (België): is  gespeeld met 6 jongens en meisjes; 
- Een tweetal spelers heeft ook nog deelgenomen aan een internationaal toernooi in Frankrijk. 
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7.3 West 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het Afdelingsbestuur (AB; voorzitter Frans Muijzers, penningmeester Antoni Mets en secretaris Martijn 
Haalman) werd het gehele jaar vakkundig bijgestaan door afdelingsondersteuner Sven Groot. Tijdens 
de najaarsALV heeft Frans Muijzers na zes jaar afscheid genomen en heeft de ALV Martijn Haalman 
als nieuwe voorzitter gekozen. Antoni Mets is (her)benoemd als bestuurslid. Het AB vergaderde 
maandelijks en had ook directe overleggen met de drie operationele commissies en de 
vertegenwoordigers van de afdeling in de Bondsraad. Op de voorjaars-ALV (23 mei) werd 
teruggekeken naar de prima realisatie in 2018, vooruitgeblikt naar de prioriteiten en keuzes voor 2020 
en naar de wijze waarop de veranderingen binnen de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken waren 
vormgegeven. Tijdens de najaarsALV (14 november) werd onder meer aandacht besteed aan de 
aanpassingen in het AfdelingsCompetitiereglement en het voorstel van de taskforce aan de BR over 
de aanpassing van de NTTB organisatie. De afdelingsnieuwsbrief blijft maandelijks verschijnen met de 
belangrijkste informatie van de afgelopen maand. 
 
Wedstrijdzaken 
Het aantal competitieteams in de reguliere- en de jeugdcompetitie blijft teruglopen. Het aantal teams in 
de duocompetitie is vrijwel stabiel is gebleven. Hoewel de afdeling qua senioren is gegroeid in 2019, is 
een groot aantal van deze nieuwe leden te vinden in de 50+ groep die geen competitie gaat spelen. 
Bij de jeugd waren in het najaar nog net meer dan 100 teams opgegeven. Vooral bij de beginnende 
teams neemt het aantal af. Om deze reden is de pupillencompetitie duo gemaakt zodat de drempel 
voor de spelers en de ouders lager is.  
 
Toernooien 
De deelname aan de afdelingskampioenschappen jeugd is in 2019 opnieuw teruggelopen van 214 
naar 196. De sterkste meisjescategorie werd gewonnen door welp(!) Nyncke de Knegt (Taverzo). Nico 
Leeuwenburg (Alexandria '66) was de sterkste bij de jongens. (Alvast een tipje over de AK jeugd 
2020: weer groei naar 224!). 
Bij de senioren zagen we in 2019 een groei van 274 naar 296 spelers. Gabrielius Camara en Jacintha 
de Hoop (beiden Taverzo) veroverden de titels bij de senioren. 
 
Bij de NJM-finale van 2019 zegevierden twee deelnemers uit West: cadet Remy Chambet-Weil 
(HTTV-070) en pupil Jitte de Klerk (Rijnsoever). Seth Oomen en Dobrila Jorguseska wonnen ook in 
hun categorie en wonen in Zuid-Holland, maar speelden voor clubs in Noord-Holland. Het aantal 
deelnemers aan de nieuwe NJM-ronde daalde iets, van 128 naar 120.  
 
De NK-BCD werd uitgebreid met een nieuwe E-klasse en telde 349 deelnemers (+89). Marie Depuydt 
(Scylla) won de Dames-B, Olga Dmitrieva (DHC) de Dames-C en Jonne Poels (Gorkum) de heren-E.  
 
De verenigingsstimuleringsprijs voor jeugdtoernooien over 2019 was voor TTV Gorkum. 
 
Sport- en productontwikkeling 
Er is dit jaar weer een groot aantal zaken met- en voor verenigingen georganiseerd (en 
gesubsidieerd). Zo waren er twee succesvolle en leuke tafeltennispromotiedagen: in februari bij TTV 
Dordrecht en in november bij TTV Scylla. Het lijkt er ook op dat er meer scholierentoernooien 
plaatsvinden. De belangstelling voor de meisjestoernooien groeit. In februari was het 
blacklighttoernooi bij Togb een groot succes en ook het cupcaketoernooi bij Play Fair was goed 
bezocht. De meeste deelnemers van de door de afdeling volledige betaalde TT2 opleiding hebben 
deze ondertussen succesvol afgerond. Door het jaar heen heeft weer een groot aantal workshops 
plaatsgevonden (zoals Fifty+ViTT, diverse trainersworkshops, Kennis en Inspiratie voor bestuurders) 
die goed zijn bezocht.  
 
Talentherkenning en –ontwikkeling 
De afdeling kent geen eigen afdelingstrainer maar ondersteunt organisaties die talenten ontwikkelen. 
Drie organisatie (RTC Leiden is erbij gekomen) hebben subsidie in het kader van het Netwerk Talent 
Regiotraining (NTR) ontvangen. 
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7.4 Noord 

 
Volop activiteit in afdeling Noord! 
Is het jaar 2019 succesvol geweest voor de afdeling Noord? Een vraag die op verschillende manieren 
kan worden beantwoord. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd die de kwalificatie “succesvol” niet 
misstaan. Daarentegen zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen die vooral betrekking hebben op het 
bestuurlijke vlak en op de ledenontwikkeling. Het bestuur heeft in het voorjaar opnieuw aangegeven 
dat er bij de bestuursleden niet de tijd en/of energie is om de afdeling de aandacht te geven die nodig 
is. Een slotoffensief op zoek naar nieuwe bestuursleden is in december gestrand, waardoor de 
aansturing van de afdeling Noord in handen is gekomen van het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 
Bijeenkomsten 
Er zijn twee algemene ledenvergaderingen uitgeschreven. Bennie Schoonhoven, Charles Hussels en 
Herman van den Hende werden benoemd tot Lid van verdienste. Naast deze formele bijeenkomsten 
zijn drie brainstormsessies georganiseerd in Yde, Leek en Buitenpost. Gemiddeld waren 
vertegenwoordigers van zeven verenigingen aanwezig om kennis te delen en waar mogelijk ideeën te 
bespreken voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Afdelingsondersteuner Matthias Dul 
vertegenwoordigde de afdeling bij deze bijeenkomsten. 
 
Wedstrijdsport 
Er is een voor- en najaarscompetitie georganiseerd. De Competitiecommissie heeft steeds meer 
moeite om een representatieve competitie in te richten bij zowel de jeugd als de senioren. In de 
maanden mei en juni is voor het vijfde achtereenvolgende jaar succesvol (en voor de laatste keer door 
Wouter Fokkens) de Double Match georganiseerd. Deze “duo-na-competitie” verdient meer dan het 
predicaat “basisactiviteit”, omdat deze vernieuwende vorm in steeds meer behoefte voorziet gelet op 
het toenemende aantal teams en het enthousiasme bij de deelnemers. De drie 
Regiokampioenschappen werden georganiseerd, alsmede de Noordelijke Kampioenschappen. Een 
bijzondere vermelding is het Unifiedtoernooi voor paraspelers klasse 11, dat onderdeel uitmaakte van 
de Groninger Kampioenschappen. Het Euregiotoernooi in Almelo werd door het team van Noord 
winnend afgesloten. De voorronden van de NJM werden georganiseerd in Harkstede. 
 
Opleidingen/sportparticipatie 
In het voorjaar van 2019 is in samenwerking met de NTTB en GTTC de opleiding TT2 gestart met acht 
deelnemers van de afdeling Noord. Eind 2019 waren zes leden geslaagd voor deze opleiding. 
Kadervorming is en blijft belangrijk. Trots zijn we daarom ook op het Tablestars Promotieteam, dat 14 
keer in actie kwam voor onder meer wervingsactiviteiten. Deze groep wordt door steeds meer 
verenigingen ingehuurd, gelet op het feit dat acht clubs voor de eerste keer een beroep op hen deed. 
Het team zoekt steeds naar verbeteringen om de sport te promoten en de kennisdeling met MJ 
Tafeltennis mag dan ook niet onbenoemd blijven. De NTTB verzorgde een Table Stars Challenge 
Workshop in Leeuwarden bij TTV Ready.   
 
Talentontwikkeling 
De afdeling Noord heeft elf afdelingstrainingen gehouden. Vanuit de RTC zijn conform de afspraak 
met de NTTB zeven scoutingsdagen georganiseerd, waar pupillen en welpen drie uur kunnen trainen. 
Daar is ook de basis gelegd voor de samenstelling van de selectie voor de NTTB Jeugd Cup.  
 
Overige 
De ontwikkeling van de trainingsapp is gaande. In samenspraak met de NTTB worden vervolgstappen 
gezet. De Facebook-pagina van de afdeling wordt door ruim 650 personen geliked en gevolgd. Op 
Twitter is dat aantal ruim 160. 
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7.5 Limburg 
 
Algemeen bestuurlijke zaken 
Ontwikkeling ledenaantal 
Het ledenaantal binnen de afdeling Limburg is in 2019 stabiel gebleven. Aan het einde van 2019 telde 
de afdeling 42 (-1) verenigingen. 
 
Organisatie 
Nadat het bestuur vorig jaar slonk van drie naar twee personen is er per mei 2019 nog maar één 
bestuurslid. Deze beheert het secretariaat en functioneert als financieel controller. In de algemene 
werkzaamheden binnen de afdeling wordt hij ondersteund door de afdelingsondersteuner. De 
afdelingsondersteuner heeft ook zitting in enkele werkgroepen. De werkgroepen zijn voldoende bezet. 
Diverse overlegmomenten (ALV, overleg HB/verenigingen, platformoverleg) vonden plaats. Tijdens de 
diverse bijeenkomsten was het onderwerp “taken en functies binnen de afdeling” een belangrijk 
thema. Dit heeft geleid tot nieuwe vrijwilligers in de werkgroepen en in de uitvoering, maar helaas niet 
tot nieuwe bestuursleden. 
Ondanks dat het bestuur incompleet is, is de uitvoering van de basis- en reguliere activiteiten niet in 
het geding.  
 
Communicatie/marketing/automatisering 
Website, Facebook en e-mail vormen de basis voor communicatie met leden en verenigingen. 
Daarnaast zijn er diverse overlegmomenten / bijeenkomsten. Op het gebied van marketing zijn diverse 
producten voor promotie ontwikkeld: o.a. posters voor werving deelnemers evenementen en flyers 
voor ledenwerving. Tijdens de Limburgse Jeugdmasters en de Limburgse Kampioenschappen wordt 
gebruik gemaakt van Tafeltennis-live voor registratie en communicatie. In december is de website 
overgegaan van Drupal naar Wordpress. 
 
Wedstrijdzaken 
Competitie 
Het aantal teams en zeker het aantal spelers is in 2019 stabiel gebleven. Bij de jeugd is het aantal 
trioteams/poules toegenomen t.o.v. het aantal duoteams/poules. Dit was de nadrukkelijke wens van 
het merendeel van de verenigingen. 
 
Toernooien 
Vanuit de afdeling werden de volgende toernooien georganiseerd: 

 De Limburgse Jeugd Masters (LJM): stijging aantal deelnemers (105 naar 124 op alle 5 
wedstrijddagen); 

 De afdelingskampioenschappen voor senioren en jeugd: het aantal deelnemers bedroeg 278: 126 
jeugd, 137 senioren en 15 parasporters. Dit was vergelijkbaar met 2018 (283 in totaal); 

 Twee voorrondes en een plaatsingsronde van de NJM: stijging aantal deelnemers van 77 naar 99;  

 Jeugd Challenge: verdeeld over 8 locaties / 5 zondagen in totaal 192 deelnames. Een forse stijging 
t.o.v. 2018 (145 deelnames over 6 locaties / 5 zondagen); 

 Kids Actief tijdens de LJM cyclus: speciaal bestemd voor mini-welpjes tot 10 jaar; 
Naast deze evenementen organiseren de verenigingen tal van lokale toernooien voor senioren en 
recreanten. Binnen Limburg werd ook het finaleweekend van de NJM (in Panningen) georganiseerd. 
 
Opleidingen 
In 2019 heeft één interne trainersbijscholing plaatsgevonden. Er werd een workshop Fifty+ViTT en 
Table Stars Challenge gegeven (vanuit het Bondsbureau). Ook vond een workshop “Lang Leve de 
Sportouder” plaats. 
 
Sport- en productontwikkeling / breedtesport 

 Doelgroep 6-10 jaar: onder de vlag Table Stars werden in diverse plaatsen door de verenigingen 
kennismakingslessen op de basisscholen gegeven. In 2019 is de organisatie hiervan opgefrist. 

 Doelgroep parasport: voor parasport zijn in 2019 geen nieuwe activiteiten opgezet. 

 Doelgroep 50+: de afdeling heeft voor de werving van 50+ het project ViTTO uitgezet. 
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Talentherkenning en -ontwikkeling 

 De lokale welpentrainingen (7 locaties/verenigingen) zijn omgevormd naar regionale 
welpentrainingen. 

 Coördinatie en scouting zijn geëvalueerd en zullen in 2020 opnieuw vormgegeven worden. 

 In november is een start gemaakt met regionale talentgroepen. Hierbij wordt op wisselende 
locaties getraind en is de samenwerking vanuit de verenigingen een prioriteit. 

 In Wessem vonden trainingen plaats vanuit TTO/RTC. Er werden internationale toernooien bezocht 
vanuit TTO. 

 In juli werd deelgenomen aan de NTTB Jeugdcup.  
 
Speciale activiteiten 
Dit jaar konden we Fifty+ViTT op maat opstarten. Dit heeft geleid tot ViTTO. World Table Tennisday 
en Startersdagen zijn nog niet van de grond gekomen en zijn (als innovatieve activiteit) 
doorgeschoven naar 2020. 
 
Sporttakplatform Tafeltennis Limburg maakte het mogelijk om te investeren in o.a. Table Stars 
(gymlessen), welpentrainingen (inclusief coördinatie), TTO en de LJM. 
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7.6 Gelre 
 
Algemeen bestuurllijke  zaken   
Speciale activiteiten 

- Op 10 april 2019 heeft de NTTB Afdeling Gelre in samenwerking met Stichting Koprol een 
open avond georganiseerd voor parasporters in De Gildekamp in Nijmegen. Gerald van 
Grunsven en Sem Roelofs waren aanwezig om deze avond een demo te verzorgen en de 
deelnemers les te geven. 

- Op 10 juli 2019 werd bij Tafeltennis Nijmegen een Fifty+ViTT toernooi georganiseerd. In totaal 
deden 14 tafeltennissers mee aan het toernooi. 

- In december werden ter promotie van Fifty+ViTT 2 clinics verzorgd bij TTV ONI in Wijchen en 
bij Tafeltennis Nijmegen. 

 
Wedstrijdsport 
Afdelingskampioenschappen 
Tijdens het eerste weekend van januari werden succesvol de Gelderse Kampioenschappen in de Jan 
Massinkhal in Nijmegen georganiseerd. 
 
Wiltschutbeker 
Maar liefst 77 teams deden mee aan de Bekercompetitie na afloop van de voorjaarscompetitie voor 
senioren met voorgiftesysteem. 
 
Starterstoernooien 

- Op zondag 7 april 2019 werd bij De Treffers Arnhem een toernooi georganiseerd voor de 
jongste jeugd die startersklasse spelen of nog niet deelnemen aan de competitie. 12 kinderen 
deden mee aan dit toernooi. 

- Zaterdag 26 oktober 2019 werd er nogmaals een starterstoernooi bij De Treffers Arnhem 
georganiseerd. Ditmaal deden 20 kinderen mee aan het toernooi. 

- Zaterdag 7 december 2019 was GTTC Groesbeek aan de beurt met 40 deelnemers. 
 
Table Stars 
De vereniging Litac heeft als enige gebruikt gemaakt van de beschikbare subsidie. 
 
Opleidingen 
Opleiden trainers  
Trainers werden bij hun eigen vereniging meegenomen in het breed motorisch opleiden aan de hand 
van het ASM (Athletic Skills Model). Op 

- 6 juni 2019 bij TVO Oosterhout; 
- 20 juni 2019 bij TTV Hutaf in Huissen; 
- 14 november 2019 bij TTV SKF in Veenendaal; 
- 3 juli 2019 werd er een bijscholing bij Tafeltennis Nijmegen georganiseerd waar trainers van 

alle verenigingen welkom waren. 12 trainers waren aanwezig; 
- Dit jaar mochten wij 2 nieuwe Trainers-3 verwelkomen: Vince Swart en Joan Arts. 

 
Talentherkennning en -ontwikkeling 
Afdelingstraining 
Dit jaar zijn weer 10 afdelingstrainingen voor welpen en pupillen uit de afdeling georganiseerd. In 
totaal doen 15 spelers mee aan deze training. 
 
RTC Gelre 
Dit jaar is een nieuw Regionaal Training Centrum gestart in Nijmegen. Op woensdag en vrijdag kregen 
Sophie Bongers van Hutaf en Bastian Ramakers van SKF extra training vanuit de RTC. Daarnaast 
namen zij op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 deel aan een internationaal jeugdtoernooi in 
Leuven. 
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7.7 Midden 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het afdelingsbestuur ging 2019 in met twee bestuursleden: secretaris Thijs van Veen en penning-
meester Michiel Vloemans. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter lukte medio 2019: Jeroen 
Scheerder (Tielse TC) was bereid deze taak op zich te nemen. Hij is per 12-09-2019 ad interim toege-
treden tot het afdelingsbestuur. 
Het afdelingsbestuur kwam in 2019 vijfmaal in vergadering bijeen. Deze vergaderingen werden in de 
meeste gevallen ook bijgewoond door onze Bondsraadsleden, afdelingsondersteuner en 
vertegenwoordigers van de Competitiecommissie en het jeugdplatform. 
 
De ALV werd gehouden op woensdagavond 15-05-2019 in Hoogland. Op woensdagavond 18-09-
2019 kwamen alle verenigingen uit de afdelingen Midden samen met het Hoofdbestuur van de NTTB 
bijeen in de kantine van TTV Hoogland in Hoogland. In deze bijeenkomst presenteerde de Taskforce 
voorstellen voor een bestuurlijke verandering binnen de NTTB. In vervolg hierop was er op 
donderdagavond 14-11-2019 op het Bondsbureau in Nieuwegein een extra ALV van onze afdeling om 
het “voorstel herstructurering NTTB”, het voorstel van de Taskforce aan de Bondsraad van 16-11-
2019, te bespreken. Het afdelingsbestuur wilde deze gelegenheid aangrijpen voor een definitieve 
benoeming van Jeroen Scheerder tot afdelingsvoorzitter, doch hiervoor ontbrak het vereiste quorum. 
Marcel Nieuwendijk trad als AJCL toe tot de Competitiecommissie. De Competitiecommissie bestond 
uit Antwan Wiegerinck (seniorentriocompetitie), Rens Boer (seniorenduocompetitie) en Marcel 
Nieuwendijk (jeugdcompetitie). Rens de Haas en Wayne Plaxton legden hun taken neer. De 
competitie kende een soepel verloop. 
 
Sportparticipatie 
In 2019 ontstond een succesvol jeugdplatform onder leiding van Misja Heller. Dit is een overlegorgaan 
van alle jeugdverenigingen, gericht op samenwerking, op gezamenlijke oplossingen en op een 
gezamenlijke uitvoering van de jeugdactiviteiten. Binnen het jeugdplatform werd met name veel 
aandacht besteed aan de jeugdcompetitie. Dit leidde tot het introduceren van de flexcompetitie in het 
najaar van 2019, een competitievorm waarin alle vormen van 2 tegen 2, 2 tegen 3 en 3 tegen 3 
spelers tegelijk voorkomen. Flip Valero organiseerde de afdelingstrainingen (onder leiding van de trai-
ners Yana Timina en Jochem de Hoop) en de NTTB Jeugdcup. 
De girls only-trainingen, op zondagochtend in Soest, gingen succesvol verder. Aan de trainingen werd 
door gemiddeld 14 meisjes / vrouwen deelgenomen. Deze training is alleen voor meisjes en vrouwen, 
uiteraard ook met alleen vrouwelijke trainers: Juliet van Veen en Irene Aangeenbrug. Er wordt 
enthousiast getraind, met zeer verschillende niveaus. Het is leuk om te zien dat een andere afdeling 
dit initiatief heeft overgenomen. 
 
PR en Communicatie 
Onze webmaster, Huub Sweerts, zag kans grote delen van de afdelingswebsite te actualiseren. Het is 
de bedoeling dat zo veel mogelijk evenementen binnen de afdeling op de evenementenkalender op de 
afdelingswebsite worden opgenomen. De eregalerij, met vermelding van de ereleden en leden van 
verdienste van de afdeling, is flink verbeterd, maar de informatie is nog niet volledig. 
De secretaris stuurde diverse nieuwsbrieven naar verenigings- en afdelingsfunctionarissen. 
Het jaarlijkse officialtoernooi, in Hilversum, werd gehouden op vrijdagavond 04-01-2019. Traditioneel 
wordt dit toernooi voor bestuursleden en andere betrokkenen tussen kerst en nieuwjaar gehouden. 
 
Het aantal leden van de afdeling Midden (netto) ontwikkelde zich als volgt: 

NTTB afdeling Midden, leden per: Jeugd M Jeugd V Senioren M Senioren V Totaal 

01-01-2019 462 95 2178 330 3065 

01-01-2018 487 91 2149 314 3041 

01-01-2017 509 94 2153 324 3080 

01-01-2016 475 80 2134 312 3001 

01-01-2015 465 68 2197 322 3052 

 
De afdeling Midden van de NTTB werd ruim 19 jaar geleden opgericht als voortzetting van de twee 
vroegere afdelingen ’t Gooi en Utrecht. In deze periode zijn 21 verenigingen opgeheven en zijn er 5 
verenigingen bijgekomen, waaronder PTN: Para Team Nederland, een team van paraspelers dat in de 
zaal van VTV in Nieuwegein in de landelijke competitie speelt. 
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7.8 Oost 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 23 mei bij Swift (D) te Deventer. Michel Offringa 
en Marleen van Ulsen-van de Vooren zijn aftredend, stellen zich herkiesbaar en worden herkozen. 
Frans van 't Hul is aftredend als Bondsraadslid. Voor zijn jarenlange en vooral indrukwekkende inzet 
wordt hij door de aanwezigen benoemd tot lid van verdienste. Pieter Huiskes stelt zich verkiesbaar als 
Bondsraadslid en wordt gekozen. De afdeling neemt afscheid van Irene Faber die zich vanaf de 
oprichting op uitstekende wijze ingezet heeft voor topsport en trainingsfaciliteiten. 
TTV Twekkelerveld ontvangt 250 euro voor de grootste ledengroei bij de jeugd.  
Fokke Kraak presenteert het activiteitenplan en de budgetaanvraag 2020. Na afloop van de ALV 
kunnen de aanwezigen uitleg krijgen over Table Stars en Fifty+-ViTT. 
Het afdelingsbestuur blijft ongewijzigd. Michel Offringa - voorzitter, Marleen van Ulsen-van de Vooren - 
secretaris, Fokke Kraak - penningmeester, Sven Kaptein - breedtesport en Lars van der Zanden - 
topsport en sport- en productontwikkeling. Jochem Veldmaat blijft als ondersteuner van het AB actief. 
Het afdelingsbestuur én de verenigingen ontvangen ook veel ondersteuning van John van Hoeven, 
afdelingsondersteuner. 
Het Hoofdbestuur komt op 11 september bij TTV Swift (D) op bezoek en vertelt de verenigingen over 
de toekomstplannen van de NTTB.  
Het aantal verenigingen is ongewijzigd gebleven en bedraagt op 31 december 72. 
 
Sport- en Productontwikkeling / Breedtesport         
Dit jaar is de afdeling heel gelukkig dat extra geld kan worden uitgegeven voor parasport. Onder 
leiding van bestuurslid Lars van der Zanden is de commissie parasport bezig om de parasporters en 
G-spelers op volwaardige wijze te betrekken bij de afdeling. In de regio Twente ontvangen de 
parasporters extra training in het kader van BSO. Met 116 leden heeft de afdeling Oost bijna een 
kwart van het totaal aantal parasporters in Nederland.  
Om het aantal meisjes in de afdeling in stand te houden wordt regionaal vijf maal een training voor 
deze groep gehouden. 16 meisjes doen mee aan dit Girls Only-project. Voor de gehele jeugd worden 
ook vijf trainingen regionaal in de afdeling gehouden. De trainingen worden goed bezocht en worden 
gegeven door Martijn Spithoven.  
 
Topsport 
Op 13 oktober worden bij L.T.T.C. De Toekomst, Swift (D) en De Veluwe de voorronde voor de NJM 
gehouden.  
Martijn Spithoven verzorgt op 19 november bij De Veluwe een bijscholing voor trainers met als  
onderwerp “meerballentraining”. 
 
Wedstrijdzaken 
De competitiecommissie bestaat naast Henk Teunissen (ACL), Albert Kuiper (RCL), Jan Ringenier 
(AJCL) en Sven Kaptein (AB) uit Carla Evers-Letteboer, Jochem Veldmaat en Fred van Ulsen.  
Op 18 mei doen 237 deelnemers mee aan de afdelingskampioenschappen die dit jaar door het 
afdelingsbestuur en verenigingen uit de regio Twente in Enschede worden georganiseerd.  
De Jo Wieltinkwisselbokaal, de wisselbeker voor de beste seniorspeler, komt dit jaar in handen van 
Bart van der Zanden (Trias). Bij de jeugd ontvangt Romy Roelfsema (Vitesse '35) de Wim 
Vermeulenwisselbokaal, de prijs voor de beste jeugdspeler.  
 
Op 6 juli worden bij L.T.T.C. De Toekomst de afdelingskampioenschappen para gehouden. Bart van 
der Zanden wint als beste paraspeler de Gerben Lastwisselbokaal,  de Henk de Grootwisselbokaal 
voor de beste G-tafeltennisser komt in handen van Machiel Kollaard van TTV De Brug. 
 
In het voorjaar doen 333 teams mee aan de seniorencompetitie en 82 teams aan de jeugdcompetitie. 
Met een fikse voorsprong worden De Brug 1 en Entac 2 kampioen. Bij de jeugd weet Vitesse '35 de 
kampioenstitel op te eisen. 
332 teams doen in het najaar mee aan de seniorencompetitie. Kampenion 2 en DTV '84 1 eindigen in 
hun poule op de eerste plaats. De jeugdcompetitie kent 81 deelnemende teams, Smash '70 2 wordt 
hier kampioen.   
Na de reguliere voorjaarscompetitie nemen 45 teams deel aan de bekercompetitie. Swift (D) 1 en 
Swift (D) 3 plaatsen zich voor de finale. Het wordt een felle strijd tussen jong en oud. De jeugd neemt 
een 2-0 voorsprong maar kan niet verhinderen dat ze met 4-10 verliezen.  
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30 teams spelen in het voorjaar in een duocompetitie. Swift (D) is ook hier uitstekend 
vertegenwoordigd en weet met twee teams in de finale te komen. Afdelingsbestuurslid Lars van der 
Zanden speelt met een winstpercentage van 100% een sleutelrol. 
 
Op 2 maart doet een afvaardiging mee aan het Jeugdklassentoernooi dat traditiegetrouw tijdens de 
NK-A wordt gehouden.  
Op 29 september organiseert de afdeling het jaarlijkse internationale Euregiotoernooi. Met hulp van 
DTS wordt het voor alle deelnemers een prachtige dag. Het team van afdeling Oost eindigt op een 
mooie tweede plaats. 
In de afdeling zijn vele verenigingen actief met de organisatie van toernooien. Naast toernooien voor  
veteranen, hardbats en jeugd worden grote toernooien georganiseerd waar spelers uit het gehele land 
aan deelnemen.  
 
Bijzondere zaken 
Aangezien het afdelingsbestuur veel klachten ontvangt over de late eindtijden in de 
seniorencompetitie wordt in het najaar een proef genomen om vanaf de eerste klasse geen 
dubbelspel meer te spelen. Tevens worden de begin- en eindtijden genoteerd op het 
wedstrijdformulier. Het afdelingsbestuur zoekt tezamen met de verenigingen naar een geschikte 
competitievorm om speeltijden in te korten.  
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8  TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019 
 
I Balanspositie  
 
Passiva 
Het vreemd vermogen is qua omvang nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2018. Er zijn 
weliswaar voor  €65.000 aan subsidiegelden minder vooruit ontvangen maar de crediteuren zijn bijna 
€ 50.000 hoger. Het is gelukt om de al langer op de balans staande VSK-middelen voor een belangrijk 
deel te besteden, namelijk aan verenigingsontwikkeling.  
Er zijn twee bestemmingsreserves gevormd. De eerste is voor de werkzaamheden van de Taskforce 
die zich in 2020 bezig houdt met bestuurlijke vernieuwing voor in totaal € 10.000. De tweede is voor 
de ontwikkeling van automatisering en dan voornamelijk het vernieuwen van de ledenadministratie. 
Deze heeft een omvang van € 25.000.  
De NTTB heeft op de balansdatum een vrij besteedbaar eigen vermogen van € 671.559. De NTTB 
hanteert een risicoreserve van 20% van de jaarbegroting. De sluitende begroting voor 2020 heeft een 
omvang van € 2.340.059. De risicoreserve bedraagt derhalve € 468.012. Het vermogen is dus 
toereikend.  
 
Activa 
Er is beperkt geïnvesteerd, namelijk in de geluidsinstallatie van de NTTB zodat deze beter geschikt is 
voor gebruik bij evenementen en vergaderingen zoals de Bondsraadsvergadering. Door afschrijvingen 
zijn de materiële en immateriële activa met € 12.000 in waarde gedaald.  

Er zijn door de Fondsbeheercommissie geen nieuwe leningen verstrekt in 2019. Hierdoor zijn de 

verstrekte leningen teruggelopen met € 11.000 euro tot nog slechts € 25.000.  

De debiteurenposities zijn sterk met € 15.000 gestegen. Dit is een gevolg van het feit dat een aantal 

zaken later dan normaal zijn gefactureerd. De overige vorderingen namen toe met € 28.000.  
De liquide middelen namen toe met € 44.000. Doordat Moneyou besloot om zijn zakelijke activiteiten 
te staken en andere banken geen of zelfs negatieve rente zijn gaan rekenen houdt de landelijke 
organisatie van de NTTB haar tegoeden op reguliere bankrekeningen bij ING en de Rabobank. De 
enige spaarrekeningen die nu nog in gebruik zijn, zijn ING-rekeningen die zijn gekoppeld aan 
bankrekeningen van afdelingen en die van de Fondsbeheercommissie.  
 
II Resultatenrekening: 
 
De NTTB heeft een positief resultaat geboekt van € 55.194. Er zijn bestemmingsreserves gevormd 
voor in totaal € 35.000 en € 20.194 wordt toegevoerd aan de algemene reserve.  
De contributies daalden in vergelijking met vorig jaar met € 7.000 euro en dat is € 19.000 boven de 
begroting. Het bruto ledental steeg, althans voor reguliere leden, met 140 naar 26.443. De pilots met 
projecten leverde 186 projectleden op.  
Er is één aanvraag gedaan voor een projectsubsidie in het kader van Slagvaardig Organiseren Sport. 
Deze is toegekend voor € 20.540 en doordat dit project in september is gestart slechts voor een kwart 
besteed. Voor het overige deel is reallocatie gevraagd en dit zal in 2020 worden besteed.  
 
ABZ: 
De personeelskosten zijn hoger door aanpassing van de woon-werk regeling voor personeel als 
gevolg van de verhuizing naar Nieuwegein. De nieuwe CAO is met terugwerkende kracht vastgesteld 
en houdt meer kosten in dan waarmee rekening is gehouden. Bij gelijke formatie zijn de totale extra 
kosten € 19.000.  
De NTTB heeft te maken gehad met een CEO-fraude. De kosten zijn € 14.900. Hoewel aangifte is 
gedaan is er weinig hoop dat hier iets van terug zal komen. De NTTB heeft haar procedures als 
gevolg hiervan aangescherpt.  
Het is niet gelukt om een positieve kasstroom te halen uit de Pingpongbaas App en TT-markt. M.b.t. 
deze instrumenten wordt een bredere inzet voorzien dan een verdienmodel.  
 
De afdelingen zijn ook in 2019 ruim binnen het budget gebleven: er is € 15.000 minder van de 
Algemene Middelen besteed dan in de begroting is voorzien.  
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Opleidingen: 
De opleidingen zijn € 30.000 positief uitgenomen t.o.v. de begroting. Dit is voornamelijk ontstaan 
doordat het hoofd opleidingen de organisatie in het najaar heeft verlaten en de vacature niet direct 
volledig is ingevuld. De ontwikkeling van opleidingen is i.s.m. externen opgepakt. Dit leidt tot minder 
vaste lasten.  
 
Topsport: 
Topsport heeft een onderbesteding gerealiseerd van ruim € 15.000. Door het tekort in 2018 is in het 
voorjaar van 2019 de opdracht verstrekt om een positief resultaat van € 19.200 te realiseren. Voor  
€ 2.000 is hier door het bestuur een uitzondering gemaakt omdat dit ten koste zou gaan van de 
begeleiding bij het EJK. Ten opzichte van de opdracht is de realisatie dus € 2.000 negatief.  
 
Wedstrijdsport: 
Wedstrijdsport heeft een positieve afwijking t.o.v. het budget van € 7.500. Dit is een direct gevolg van 
een positief resultaat op de Dutch Open Para. Ook de European Youth Top10 heeft een positief 
resultaat geboekt maar dit is marginaal. Overige toernooien als de Masters en de NK-A realiseerden 
kleine negatieve resultaten.  
 
Sportparticipatie: 
Sportparticipatie heeft een onderbesteding gerealiseerd van € 30.000. Dit komt o.m. door de hoger 
dan begrote bijdrage van de Johan Cruijff Foundation en de aanwending van de in 2018 verkregen 
middelen van de Rabobank Foundation. Ook zijn de resterende middelen van het project “Samen naar 
een Veilig Sportklimaat” voor € 38.000 aangewend voor Verenigingsondersteuning.  
 
De Bondsraad heeft bij het aannemen van de begroting 2019 in november 2018 voor twee projecten 
ruimte gecreëerd om vanuit de Algemene Reserve investeringen te doen. Dit was € 16.000 voor 
Pingpong-aanbod en € 39.000 voor Verenigingsontwikkeling. Door aanwending van de VSK-middelen 
voor Verenigingsontwikkeling en inzet van diverse meevallers heeft het bestuur geen gebruik hoeven 
maken van deze mogelijkheden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening: 
 
 
 
 
 
 
Jan Simons Jan-Gerard Wever Peter Hanning Wim van der Burgt Stefan Heijnis  
 
 
 
 
 
Eline Rondaij André Eerland   
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In de novembervergadering van de Bondsraad van de NTTB is de volgende begroting vastgesteld. 
Voor een goed vergelijk zijn de realisatie en begroting van 2019 weergegeven.  

 

 

Begroting NTTB 2020

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

ABZ 834.512€      1.416.637€   661.274€      1.269.913€   693.049€      1.278.336€   

Administratie en beheer 431.238€      411.480€      433.602€      

Algemene Zaken 30.936€        25.450€        30.450€        

Bestuurszaken 37.197€        12.300€        15.300€        

Contributies 1.120.696€   1.104.194€   1.093.852€   

Overige baten 4.943€           2.500€           2.000€           

Subsidie NOC*NSF 170.803€       163.219€       182.484€       

Afdelingen: uitgaven 335.141€      120.195€       212.044€      -€               203.697€      -€               

CRM - relatie- en ledenbeheer -€               10.000€        -€               

MarComm 132.877€      82.704€         126.633€      80.450€         126.660€      75.450€         

Algemeen 132.805€      42.704€         91.383€        97.910€        

Sponsoring, rechten en advertenties 72€                40.000€         9.375€          68.700€         4.375€          63.700€         

Promotie 17.500€        16.000€        

Verkoop/verhuur 8.375€          8.750€           8.375€          8.750€           

Verdienmodel projecten PP-app en TT-Markt 3.000€           3.000€           

Opleidingen 91.211€        30.951€         131.763€      40.500€         111.833€      58.840€         

Bijscholingen -€              2.500€          2.500€          

Kadervorming - algemeen 78.315€        99.418€        79.703€        

Trainersopleiding (niveau 1-5) 10.702€        24.200€        24.200€        

Toernooileider (niveau 2 tm 4) 459€              -€               3.085€          2.870€          -€               

Scheidsrechter 1.735€          2.560€          2.560€          

Eigen bijdragen -€              30.951€         -€              40.500€         -€              58.840€         

Topsport 894.598€      721.032€       773.059€      584.200€       734.657€      555.700€       

Dames 398.645€      337.720€       357.385€      295.107€       343.788€      281.710€       

Heren 78.034€        40.915€         42.852€        894€               42.356€        8.500€           

Para 47.864€        24.387€         328.170€      279.998€       302.888€      253.490€       

Onder 13 370.055€      318.010€       44.652€        8.201€           45.624€        12.000€         

Wedstrijdsport 464.485€      350.585€       419.193€      297.633€       330.223€      196.868€       

Competitie en vergoedingen 2.488€          2.379€           2.750€          3.000€           3.500€          12.600€         

Scheidsrechters en vergoedingen 52.314€        48.048€         46.220€        51.220€         44.069€        33.740€         

Toernooien en vergoedingen 312.269€      213.256€       245.338€      130.778€       257.404€      134.528€       

Topevenementen en vergoedingen 96.717€        86.271€         118.885€      103.635€       25.250€        16.000€         

PingPong toernooien 696€              630€               6.000€          9.000€           -€              -€               

Sportparticipatie 304.500€      175.469€       270.273€      109.500€       343.638€      174.865€       

1. Algemeen 147.764€      24.750€         151.773€      33.000€         131.393€      -€               

2. Doelgroepen 97.879€        92.304€         60.500€        34.000€         151.485€      134.365€       

3. Sportpromotie/Imago 17.711€        13.049€         11.000€        4.000€           16.260€        2.000€           

4. Clubadvies 41.147€        45.366€         47.000€        38.500€         44.500€        38.500€         

Eindtotaal 2.722.183€  2.777.378€   2.382.196€  2.382.196€   2.340.059€  2.340.059€   

Resultaat: 55.194€         Resultaat: -0€                  Resultaat: -0€                  

Bijdrage uit contributie / algemene inkomsten

ABZ -582.125€     -608.639€     -585.287€     

MarComm 50.173€         46.183€         51.210€         

Opleidingen 60.260€         91.263€         52.993€         

Topsport 173.566€       188.859€       178.957€       

Wedstrijdsport 113.900€       121.560€       133.355€       

Sportparticipatie 129.031€       160.773€       168.773€       

Realisatie 2019 Begroting 2019 Begroting 2020


