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AGENDA voor de Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
op zaterdag 4 juli 2020 om 10:00 uur 

Locatie: Vergadercentrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA  Utrecht 
 tel.: 06 5148 3663 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie) bijlage 1 
3.  Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 16 november 2019 
 a. Vaststellen besluitenlijst bijlage 2 
 b. Voortgang actielijst (ter kennisneming) bijlage 3 
4.  Jaarverslagen 2019 (vaststellen) 
 a. Algemeen jaarverslag 2019 van het Hoofdbestuur bijlage 4 * 
 b. van de Tuchtcommissie bijlage 5 
 c. van de Commissie van Beroep bijlage 6 
 d. van het College van Arbiters bijlage 7 
 e. van de Reglementscommissie bijlage 8 
 f. van de Fondsbeheerscommissie bijlage 9 
5. Financiën 
 a. Rapportage van de Financiële Commissie (ter kennisneming) bijlage 10 
 b. Gecumuleerde Jaarrekening 2019 (vaststellen) bijlage 11 * 
 c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van de 
 penningmeester voor het financieel beheer (vaststellen) 
 d. Benoemen accountant (vaststellen) bijlage 12 
 e. Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2020 (ter kennisneming) bijlage 13 
6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en  

Bondsraadscommissies (benoemen) 
 a. Benoeming Hoofdbestuursleden bijlage 14 
 b. Benoeming leden Bondsraadscommissies bijlage 15 
7. Reglementswijzigingen (vaststellen) 
 a. Algemeen Reglement bijlage 16 
 b. Competitiereglement bijlage 17 
 c. Tuchtreglement bijlage 18 
8. Bestuurlijke zaken (opiniërend) 
 a. Presentatie werkgroep Jubilea en Onderscheidingen bijlage 19 
 b. Ontwikkelingen coronacrisis 
9. Technische zaken (opiniërend)  
 a. Stand van zaken ontwikkeling Topsport (o.a. effectiviteit, kosten en 
 opbrengsten Papendal)   
 b. Stand van zaken visie Jeugdzaken   
10. Informatie van de Taskforce 
11.  W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
* Separaat bijgevoegd 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
.. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 
 
 
 
 

NOTULEN VAN DE BONDSRAADSVERGADERING D.D. 16 NOVEMBER 2019 – VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 
 

Aanwezig: 

Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
Functiezetel Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Marketing & Externe communicatie Maurice Seijkens 
Functiezetel Topsport Herman Ijzerman (vanaf agendapunt 4) 
 
Afdelingen 
Holland-Noord Ron Doevendans 
ZuidWest Sophie Dijkers, Roger van der Hammen 
West Frank Lequin, P. van Egmond (plv, tevens lid van verdienste) 
Noord Alfons Brink 
Gelre Wim van Breenen 
Midden Wim Kielen 
Oost Bob Kelderman 
 
Hoofdbestuur Wim van der Burgt, André Eerland, Peter Hanning, Stefan Heijnis, Frans Lambi, Jan Simons – 

voorzitter, Jan-Gerard Wever (vanaf agendapunt 4) 
Bondsbureau: Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek (ochtend), Achim Sialino,  
 Robbert Stolwijk (middag), Marthijn van der Wal 
 
Ereleden Igor Heller (tevens Reglementscommissie), Paul Koopman, Ton Willems 
Leden van verdienste Gerard van Giessen, Thijs van Veen (tevens secretaris Midden), Ina Wiekart 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Hoofdbestuurslid Eline Rondaij 
Bondsraadsleden John Kossen – Holland-Noord, Maria ter Hoek – West, Peter Bakker – plv West, Maurits Gommans – 
 Limburg, Bob Meurs – Limburg, Peter Bouwman – Midden, Pieter Huiskes - Oost 
Ereleden Ad Bouwman, Henny Sackers 
Leden van verdienste Ron Adriaans (tevens lid CvB), Jos van den Berg, Angelo Eikmans, Peter van Mil, Joke Wijker,  Theo 
Wijkers 
Overige belangstellenden Fokke Kraak 
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Besluitenlijst – BRV 16 november 2019  

 

Ag. Omschrijving  Besluit/info Wie Af/ 

Datum 

1 Opening en vaststelling 

agenda 

 Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda conform het voorstel vast BRV √ 

      

2 Mededelingen en 

ingekomen stukken 

Ter vaststelling  

 

  

a.  Terugkoppeling bezoek 

aan de afdelingen 

 De BRV neemt de terugkoppeling van het bezoek aan de afdelingen 

voor kennisgeving aan. 

BRV √ 

      

b. Schriftelijke vragen  Besluit: De BRV besluit met 8 stemmen voor en 4 stemmen tegen 

dat de huidige verslaglegging (actie- en besluitenlijst) voldoende is. 

BRV √ 

      

3 Besluiten- en actielijst 
Bondsraadsvergadering 
15 juni 2019 

    

A Besluitenlijst BRV van  

15 juni 2019  

Ter vaststelling  Besluit: De BRV stelt de besluitenlijst van de BRV van 15 juni 2019 

unaniem vast. 

BRV √ 

B Voortgang actielijst per  

8 november 2019 

Ter informatie Besluit: De BRV accordeert unaniem de actielijst per 15 juni 2019. BRV √ 

      

4 Verkiezing 

Hoofdbestuursleden 

    

A Procedure benoeming 

Hoofdbestuurslid 

 Besluit: De voorgestelde werkwijze Benoeming Hoofdbestuurslid 

wordt met 11 stemmen voor en 1 stem tegen vastgesteld.. 

BRV √ 
 

B Benoeming 

Hoofdbestuurslid 

Ter besluitvorming Besluit: De Bondsraad benoemt Jan-Gerard Wever unaniem tot lid 
van het Hoofdbestuur. 

BRV √ 

      

4A Benoeming 

Bondsraadslid op de 

functiezetel Topsport 

Ter besluitvorming Besluit: De Bondsraad benoemt Herman IJzerman tot Bondsraadslid 
op de functiezetel Topsport met 6 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 
onthoudingen. 

BRV √ 

      

5 Beleidsplannen en 

projectplannen 
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A Meerjarenbeleidsplan 

2020+ landelijk 

 Besluit: De BRV stelt het MJBP 2020+ unaniem vast. BRV √ 

B Activiteitenplannen 

afdelingen met advies HB 

Ter informatie De BRV neemt de activiteitenplannen van de afdelingen voor 

kennisgeving aan. 

BRV √ 

C Update projectplannen Ter informatie  De BRV neemt de update projectplannen voor kennisgeving aan. BRV √ 

      

6 Financiën     

A Rapportage van de 

Financiële Commissie 

Ter informatie Besluit: De BRV besluit dat in de toekomst vragen aan de BR-

commissies ook door het Bb worden doorgestuurd en legt de 

afspraak vast. 

BRV 

 

√ 

B Begroting 2020 (incl. 

budgetaanvraag afdeling 

en tarievenlijst 

Ter besluitvorming Besluit: De BRV stelt de begroting 2020 (inclusief de 

budgetaanvragen van de afdelingen en de tarievenlijst) vast met 11 

stemmen voor en 2 stemmen tegen.  

BRV √ 

E Financiële stand van 

zaken tweede tertiaal 2019 

Ter informatie 

 

De BRV neemt de financiële stand van zaken tweede tertiaal voor 

kennisgeving aan. 

  

      

7 Bestuurlijke zaken     

A Reglementswijzigingen     

I Algemeen Reglement Ter besluitvorming Besluit: De BRV stelt de wijzigingen in het Algemeen Reglement 
vast. 

BRV √ 

Ii Arbitragereglement Ter besluitvorming Besluit: De BRV stelt de wijzigingen in het Arbitragereglement vast. BRV √ 

Iii HB-besluiten 2020 Ter informatie De BRV neemt de HB-besluiten 2020 voor kennisgeving aan. BRV √ 

      

C Voorstel procedure 
werving kandidaten voor 
functiezetels 

Ter besluitvorming Besluit: De BRV besluit unaniem om de voorgestelde procedure 

werving kandidaten voor functiezetels in te voeren. 

BRV √ 

B Voorstel 
herstructurering NTTB 
(presentatie) 

Ter besluitvorming 
(richting) 

Besluit: De BRV accordeert het voorstel om de Taskforce de 

opdracht af te laten maken met financiële ondersteuning en inbreng 

van de expertise van het HB. Afgesproken wordt dat hiervoor 

financiële en personele ondersteuning (HB en Bb) beschikbaar wordt 

gesteld. 

BRV √ 

       

8/9 W.v.t.t.k./Rondvraag     

      

12 Sluiting Om 15.27 uur    
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 3 – agendapunt 3b 
 
 
 

NOTULEN VAN DE BONDSRAADSVERGADERING D.D. 16 NOVEMBER 2019 - ACTIELIJST 
 

 

Ag. Omschrijving  Besluit/actie/info Wie Af/ Datum 

1 Opening en vaststelling 

agenda 

    

2 Mededelingen en 

ingekomen stukken 

Ter vaststelling  

 

  

a.  Terugkoppeling bezoek aan 

de afdelingen 

    

b. Schriftelijke vragen  Actie: Toevoegen jaartal 2020 bij de uiterste datum (1 juli) van het 

verplicht behalen van het spelregelbewijs. 

Actie: de documenten inzake de internetfraude nogmaals toesturen. 

Actie: Toevoegen prognoses bij de financiële rapportage. 

Actie: Projectplan Schuiftafeltennis opzetten 

Actie: De kosten van de Afdelingsondersteuners opnemen bij 

personeelskosten. 

HB 

 

HB 

HB 

HB 

HB 

Af 

 

Af 

Af 

Af 

Af 

3 Besluiten- en actielijst 
Bondsraadsvergadering 
15 juni 2019 

 Actie: Plan van Aanpak overdracht taken en activiteiten werkgroep 

Eredivisie. 

HB Af 

A Besluitenlijst BRV van 15 

juni 2019  

Ter vaststelling     

B Voortgang actielijst per 8 

november 2019 

Ter informatie    

4 Verkiezing 

Hoofdbestuursleden 

    

A Procedure benoeming 

Hoofdbestuurslid 

 Actie: het HB maakt voor de volgende vergadering een 

procedurevoorstel benoeming Hoofdbestuursleden. 

HB 27-11-2020 
 

B Benoeming 

Hoofdbestuurslid 

Ter besluitvorming    
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4A Benoeming 

Bondsraadslid op de 

functiezetel Topsport 

Ter besluitvorming    

5 Beleidsplannen en 

projectplannen 

    

A Meerjarenbeleidsplan 

2020+ landelijk 

Ter besluitvorming    

B Activiteitenplannen 

afdelingen met advies HB 

Ter informatie    

C Update projectplannen Ter informatie     

6 Financiën     

A Rapportage van de 

Financiële Commissie 

    

B Begroting 2020 (incl. 

budgetaanvraag afdeling 

en tarievenlijst 

 Actie: Aan de begroting toevoegen kolommen realisatie 2018 en 

prognose 2019. 

Actie: Toevoegen bij de competitiefees dat dit alleen voor de 

thuisspelende vereniging geldt. 

HB 

 

HB 

 

Af 

 

Af 

C Financiële stand van zaken 

tweede tertiaal 2019 

 Actie: Financiële stand van zaken per 30 november 2019 toezenden HB Af 

7 Bestuurlijke zaken     

A Reglementswijzigingen     

I Algemeen Reglement Ter besluitvorming    

Ii Arbitragereglement Ter besluitvorming    

Iii HB-besluiten 2020 Ter informatie    

C Voorstel procedure 
wering kandidaten voor 
functiezetels 

Ter besluitvorming 
  

   

B Voorstel herstructurering 
NTTB (presentatie) 

Ter besluitvorming 
(richting) 

   

8/9 W.v.t.t.k./Rondvraag  Actie: Communiceren via diverse kanalen: Verplichting om het 

spelregelbewijs te halen  

Actie: Vragen voor het examen SR in TafeltennisMasterz invoeren. 

HB/Bb 

 

HB 

Af 

 

Af 

   Actie: In de volgende vergadering een discussie over effectiviteit, 
kosten en opbrengsten Papendal. 

Ag.cie 

BRV 

20-5-2020 

12 Sluiting Om 15.27 uur    
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG 2019 VAN DE TUCHTCOMMISSIE 
 
1. Algemeen 
Al met al is het een zeer rustig jaar op tuchtgebied geweest in 2019. Op zich is dat een prima gegeven. In 
vergelijking met voorgaande jaren is het aantal tuchtzaken dit jaar aanzienlijk afgenomen. In het afgelopen 
jaar werden maar twee aangiftes gedaan, welke binnen het verslagjaar werden afgehandeld. Afgezet tegen 
voorgaande jaren is dit een opvallende daling.  
 
2. Behandelde zaken 
De Tuchtcommissie (verder TUC) beperkt zich tot het weergeven van de tenlastelegging en de daarop, na 
schikking door de aanklager of na behandeling binnen de TUC, gevolgde uitspraak. Gelet op de privacyregels 
zijn er geen namen en verenigingen vermeld, hoewel deze voor insiders mogelijk wel zijn te herleiden. 
Overigens staan de volledige uitspraken anoniem gepubliceerd op de website van de NTTB. 
 
2.1 De aangifte en aanklacht en het verloop van de procedure 
 
2.1. Aangifte 
Door de heer R., AJCL Afdeling Oost, is per e-mail van 7 april 2019 aangifte gedaan ter zake ernstig fysiek 
wangedrag tijdens de op 6 april 2019 gespeelde jeugdwedstrijd tussen TTV X2 – TTV Y4. 
 
2.1.2. Aanklacht 
Dat u, als lid van de NTTB en TTV Y, gedurende de op 6 april 2019 te A gespeelde jeugdwedstrijd tussen 
TTV X2 en TTV Y4, wedstrijdnummer 0000, na afloop van de 5e set uw tegenstander, D, met uw batje tegen 
zijn hoofd dan wel zijn nek hebt geslagen en vervolgens met uw vuist nog een slag op het hoofd hebt 
toegebracht. 
Speler D heeft daardoor last gekregen van een forse hoofdpijn en was niet in staat zijn wedstrijden uit te 
spelen. 
 
Strafbare handelingen en overtredingen 
Hiermee hebt u zich mogelijk schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding als bedoeld in: 
- artikel 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder a. in samenhang met hetgeen is gesteld in art.3.5.2.1 
A van de Spelregels NTTB, i.c. ernstig wangedrag; 
- artikel 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder e. in samenhang met artikel 28 Competitie-reglement, 
i.c. het veroorzaken van een (mogelijk) niet-regulier competitieverloop en daarmee schaden van de belangen 
van andere verenigingen binnen de klasse waarin u speelt door het resultaat van de uiteindelijk vastgestelde 
uitslag die van invloed kan zijn op de eindstand in die klasse. 
 
Overwegingen Tuchtcommissie 
2.1.3.a. Ten aanzien van het eerste deel van de aanklacht, te weten het slaan met het batje tegen het hoofd 
dan wel nek van  D, overweegt de Tuchtcommissie dat zij daarvoor onvoldoende steun vindt in de 
onderliggende stukken/gegevens. Uit de videobeelden is onvoldoende op te maken dat hiervan sprake is. 
Verder sluiten ook de afgelegde verklaringen niet aan op hetgeen is waar te nemen op de beelden en zijn 
deze onderling ook niet eensluidend. De Tuchtcommissie komt voor dit deel van de aanklacht dan ook tot de 
conclusie dat het onvoldoende (concrete) gronden aanwezig acht om tot een bewezenverklaring te komen. 
 
2.1.3 b. Voor wat het tweede deel van de aanklacht, het toebrengen van een vuistslag op het hoofd van  D, 
overweegt de commissie het volgende. Uit de videobeelden is op te maken dat geen sprake is van het 
toebrengen van een vuistslag, maar van het uitdelen van een klap met de hand. Deze lezing wordt ook 
bevestigd door zowel de verklaring van D als van S. Dit laat echter onverlet dat hetgeen de commissie 
bewezen acht als ernstig wangedrag is te kwalificeren. 
2.1.3.c. De Tuchtcommissie overweegt dat buiten de schuld van beklaagde vertraging is ontstaan in deze 
tuchtprocedure. Verder neemt de commissie in ogenschouw dat vooruitlopend op deze zaak door de 
voorzitter van de Tuchtcommissie een voorlopige schorsing is opgelegd aan beklaagde (welke per 18 juni jl. is 
opgeheven). Daarnaast heeft de commissie kennis genomen van de opgelegde maatregelen van TTV S ten 
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opzichte van beklaagde. De commissie acht hiermee (rechts)omstandigheden aanwezig die, gelet op art. 48 
TR, als verzachtende omstandigheden dienen te worden meegewogen bij de beoordeling van deze aanklacht 
en de uitspraak in deze zaak. 

 
2.1.4. De kwalificatie 

Op basis van het voorgaande komt de Tuchtcommissie tot de conclusie dat S zich schuldig heeft gemaakt 

aan: 

het toebrengen van een slag met de hand op het hoofd van D en daarmee een strafbare handeling heeft 

gepleegd als neergelegd in artikel 5 Tuchtreglement (TR) onder aanhef en onder a in samenhang met 

hetgeen is gesteld in art. 3.5.2.1 A van de Spelregels NTTB, i.c. ernstig wangedrag. 

 
2.1.5. De beslissing 
De Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond, bestaande uit mr. A. Geerling, mr. W. Kok en mr. 
R. Lammerts;  
Gezien de stukken, met inachtneming van de toepasselijke reglementen en oordelend naar recht en 
billijkheid; 
 
2.1.6. Besluit S:  
- met inachtneming van de onder punt 3 genoemde omstandigheden, de sanctie ex artikel 44 onder d. van 

het Tuchtreglement NTTB op te leggen van: 
 

 Uitsluiting van deelname aan vier (4) (bindende) wedstrijden te noemen in het Competitiereglement, 

waarvan twee (2) wedstrijden voorwaardelijk, onder aftrek van de reeds gemiste wedstrijden door de 

voorlopige schorsing en met een proeftijd van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van deze uitspraak. 

Spreekt S vrij van hetgeen overigens is ten laste gelegd. 
 
2.2  

2.2.1.  Aangifte 
Door de heer V is aangifte tegen u gedaan wegens staken van de wedstrijd B – A op 9 april 2019 
(wedstrijdnummer 0000). 
 

2.2.2.  Aanklacht 
Naar aanleiding van deze aangifte heb ik besloten u in staat van beschuldiging te stellen en de volgende 
aanklacht tegen u te formuleren: 
 

dat u zich, als lid van de NTTB en TTV A, 
tijdens de op 9 april 2019 gespeelde wedstrijd TTV B – TTV A schuldig heeft gemaakt aan het staken van 
een competitiewedstrijd. 
 

Strafbare handelingen 
Hiermee hebt u zich schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of een overtreding als bedoeld 
in: 

artikel 5 onder aanhef en onder a van het Tuchtreglement (TR) juncto artikel 13 van het Competitie-reglement 

(het staken en niet spelen van een competitiewedstrijd). 

en/in samenhang met 
artikel 5 onder aanhef en onder a en f van het TR (samengevat: het schaden van belangen van de NTTB en 
de tafeltennissport). 
 
2.2.3.  Bevoegdheid aanklager 
Op grond van het gestelde in artikel 20 van het TR NTTB is de aanklager bevoegd een voorstel tot schikking 
te doen. Gelet op alle relevante feiten en omstandigheden in onderhavige zaak komt de aanklager tot de 
conclusie dat een dergelijk voorstel kan worden gedaan. Bij de bepaling van de sanctie is de aanklager 
uitgegaan van alle relevante feiten en omstandigheden waarbij de aanleiding tot het staken – het gedrag van 
de heer C tijdens de wedstrijd – een belangrijke rol heeft gespeeld. 
 
Ten overvloede merkt de aanklager op dat hij niet bevoegd is om het in het door TTV A ingediende 
verweerschrift gemaakte bezwaar tegen de verwerking van de uitslag door de competitieleider in 
behandeling te nemen. 
 
2.2.4.  Schikkingsvoorstel 
Dit aanbod tot schikking houdt in: 
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een schuldigverklaring zonder strafoplegging (onder verwijzing naar artikel 44 onder a. TR). 
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief dit schriftelijk 
kenbaar te maken aan: 
 
Nederlandse Tafeltennisbond 
t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken Mevrouw 
A. de Jong 
Postbus 2650 
3430 GB  NIEUWEGEIN 
 
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke vervolging. Het 
systeem van het doen van een aanbod tot schikking is gebaseerd op een snellere afdoening, waarbij de 
opgelegde sanctie lager uitvalt dan gebruikelijk is voor dergelijke overtredingen. Bij schuldigverklaring door 
de Tuchtcommissie moet u er dan ook rekening mee houden dat de opgelegde sanctie in beginsel hoger 
uitvalt. 
 
Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden overgedragen aan 
de Tuchtcommissie NTTB en zullen alle relevante stukken aan u worden toegezonden. U krijgt alsdan alle 
gelegenheid tot het voeren van een verweer. 
 
Nieuwegein, 8 juli 2019 
 
w.g. mr. A.M.F. Geerling 
Fungerend aanklager NTTB 
 
3. Gemiddelde doorlooptijd zaken 
De gemiddelde doorlooptijd bedroeg dit jaar ca. 84 dagen per zaak. Voor een goed begrip van de termijn en 
de doorlooptijd nog het volgende. Meestal komt de aangifte met enige vertraging (week) binnen op het 
Bondsbureau. De zaak wordt vervolgens in handen gegeven van de aanklager die de aanklacht opstelt, 
waarbij hij in veel gevallen eerst nader bewijs/verklaringen opvraagt. Het proces bij de aanklager beslaat 
normaliter ca. 2-3 weken. Het nader opvragen van getuigenverklaringen, die dan weer naar de aangeklaagde 
personen moeten worden gezonden om deze in de gelegenheid te stellen daarop te reageren kan veel tijd in 
beslag nemen. Het blijft een permanente uitdaging de doorlooptermijn zo kort mogelijk te doen zijn. 
 
4. Samenstelling van de Tuchtcommissie (TUC) 
Het gehele verslagjaar is de TUC voltallig aanwezig en actief geweest. 
 
De TUC bestond uit de volgende personen: 
Mr. G. (Gerard) Beelen     voorzitter 
Mr. A. (Tom) de Wit   lid 
Mr. A.M.F. (Albert) Geerling  lid 
Mr. W. Kok    lid 
Mr. R. Lammerts   lid 
Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.  
 
5. Ondersteuning secretariaat 
Gedurende het gehele jaar is het Secretariaat van de Tuchtcommissie vervuld door Antoinette de Jong. Zij 
heeft zich in de tuchtrechtelijke materie zeer snel ingewerkt, ondanks het feit dat zij al een drukke baan als 
directiesecretaresse op het Bondsbureau uitvoert. In de afgelopen 2 jaar heeft zij getoond de tuchtrechtelijke 
materie goed te beheersen en is zij voor de Tuchtcommissie tot grote steun geweest. 
De TUC is haar voor de vele en voortreffelijk uitgevoerde werkzaamheden van het afgelopen jaar veel dank 
verschuldigd. 
 
6. Lijst Tuchtzaken 2019  
 

Nummer Aangifte  Wie Schikking/uitspraak Datum uitspraak 

19-001 7-4 ACL Afd. Oost 4 wedstrijden/2 vw. 8 juli 2019 

19-002 9-4 V, Lid NTTB Beschikking aanklager 8 juli 2019 
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Vergelijking voorgaande jaren 
Overzicht Tuchtzaken 
Aantal tuchtzaken sinds 2012 

2019  2 zaken, waarvan 1 x schikking en 1 uitspraak  

2018 5 zaken, 1 x beschikking, 1 x schikking, 2 uitspraken, in beh.1 

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

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

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

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

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

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

Overzicht doorlooptijden 

2012 11 weken 

2013 9 weken 

2014 8 weken 

2015 8 weken 

2016 2 weken 

2017 12 weken 

2018 14 weken 

2019 12 weken 

 
Didam, 4 maart 2020 
Namens de Tuchtcommissie 
(w.g.) 
Mr. G. Beelen (voorzitter) 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 6 – agendapunt 4c 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 COMMISSIE VAN BEROEP  

 

Inleiding 

Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over het bondsjaar 2019 bestaat uit twee gedeelten.  
Het eerste gedeelte bevat een beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van de commissie. 
Vervolgens is in het tweede gedeelte een bijlage opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de 
aantallen beroepszaken. 
 

Samenstelling 
De Commissie van Beroep bestond uit prof. mr. H.J.B. Sackers (voorzitter), mr. R.N.T.J. Adriaans, mr. L.G.U. 
Compri, en mr. dr. R. Feunekes. 
 
Werkwijze 
Bij het begin van dit verslagjaar waren geen zaken aanhangig. In het verslagjaar werd in één zaak hoger 
beroep ingesteld. De Commissie van Beroep bevestigde de uitspraak van de Tuchtcommissie met verbetering 
van gronden. 
 

De tabellen van de bijlage 

De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.  
 
Ten slotte 
De Commissie van Beroep dankt de medewerkers en medewerksters van het Bondsbureau, die de 
commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.  
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Bijlage 
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2019 van de Commissie van Beroep 
 
Tabel 1: 
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar bij de Commissie van Beroep 

1999: 1 zaak 2000: 0 zaken 2001: 2 zaken 
2002: 3 zaken 2003: 4 zaken 2004: 2 zaken 
2005: 2 zaken 2006: 0 zaken 2007: 3 zaken 
2008: 0 zaken 2009: 1 zaak 2010: 7 zaken 
2011: 4 zaken 2012: 1 zaak 2013: 1 zaak 
2014: 1 zaak 2015:  0 zaken 2016: 0 zaken 
2017: 0 zaken 2018: 0 zaken 2019: 1 zaak 

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

 - op 1.1.2019 nog aanhangig:  0 zaken   
 - nieuw aanhangig gemaakt:  1 zaak  
 - in verslagjaar afgedaan:  1 zaak   
 - ingetrokken:    0 zaken   
 - op 31.12.2019 niet afgedaan:  0 zaken   

 
 
Tabel 3:  
Overzicht van de soorten uitspraken Commissie van Beroep 

uitspraak:    2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
      2016 
      2017 
      2018 
totaal:     1 0 1 1 1 4 7 1 
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
niet-ontvankelijk in hoger beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 
uitspraak TUC bevestigd (bewijs) 1 0 0 0 3 2 1 1 
uitspraak TUC bevestigd (kwalificatie) 0 0 0 0 0 1 2 0 
uitspraak TUC bevestigd (sanctie) 0  0 0 0 1 1 2 1 
uitspraak TUC vernietigd (bewijs) 0 0 0 1 0 2 0 0 
uitspraak TUC vernietigd (kwalificatie) 0 0 0 0 0 1 0 0 
uitspraak TUC vernietigd (sanctie) 0 0 0 1 2 1 2 0 
tenuitvoerlegging    0 0 1 0 0 0 0 0 
verlenging proeftijd   0 0 0 0 0 0 0 0 
voorlopige schorsing   0 0 1 0 0 0 0 0 
 
Voor cijfers uit oudere bondsjaren raadplege men de toepasselijke jaarverslagen 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 7 – agendapunt 4d 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 VAN HET COLLEGE VAN ARBITERS 
 
Inleiding 
Het jaarverslag van het College van Arbiters over het bondsjaar 2019 bestaat uit dit algemene deel, met een 
korte beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van het college.  
Vervolgens is een bijlage opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de aantallen arbitragezaken 
en/of bindende adviezen.  
Dit jaarverslag bevat geen samenvatting van de arbitrale vonnissen die in het verslagjaar werden gewezen. 
De integrale tekst van alle arbitrale vonnissen is gepubliceerd op de website van de NTTB. 
 
Samenstelling 
Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep.  
Per zaak worden drie leden benoemd ter behandeling van die zaak. In spoedeisende zaken wordt, op verzoek 
van partijen en na verkregen toestemming, de behandeling van zo een zaak aan de Enkelvoudige Kamer 
opgedragen. Het College van Arbiters staat onder voorzitterschap van prof. mr. H.J.B. Sackers. 
 
Zaken 
In dit verslagjaar werden twee verzoeken om arbitrage ingediend.  
In zaak 2019-01 werd door het bestuur van DTK ’70 om spoedarbitrage verzocht in een geschil met het 
Hoofdbestuur en de Hoofd Jeugd Competitieleider. Het geschil ging (kort samengevat) over de indeling van 
de landelijke jeugdteams en de daarbij toegepaste ELO-teamratingscore. Het College oordeelde dat het 
verzoek van het bestuur DTK ’70 grotendeels moest worden te toegewezen. 
 
In zaak 2019-02 werd door het bestuur van de Goudse Tafeltennisvereniging Vriendenschaar om arbitrage 
verzocht in een geschil met het bestuur van de Afdeling West. Het geschil betrof kort samengevat de 
beslissing van de Competitieleider DUO Afdeling West, en in het verlengde daarvan van het bestuur Afdeling 
West, om een speler van GTV Vriendenschaar het recht op deelname (als speler van het hoogste team van 
GTV Vriendenschaar) aan de DUO-competitie te ontzeggen. Het College oordeelde dat het verzoek van het 
bestuur van GTV Vriendenschaar moest worden toegewezen. 
 
De tabellen van de bijlage 
De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.  
 
Ten slotte 
Tot slot spreekt het college dank uit voor de wijze waarop de medewerkers en medewerksters van het 
Bondsbureau de taak van het college in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage I 
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2019 van het College van Arbiters 
 
Tabel 1: 
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar 

1999: 1 zaak 2000: 1 zaak 2001: 1 zaak  
2002: 3 zaken 2003: 2 zaken 2004: 4 zaken 
2005: 3 zaken 2006: 3 zaken 2007: 2 zaken  
2008: 4 zaken 2009: 2 zaken 2010: 2 zaken 
2011: 1 zaak 2012: 1 zaak 2013: 0 zaken  
2014: 2 zaken 2015: 1 zaak 2016: 1 zaak 
2017: 1 zaak 2018: 0 zaken 2019: 2 zaken 

 
Tabel 2:  
Overzicht van de zaken uit 2019 

 - op 1.1.2019 nog aanhangig:  0 zaken   
 - nieuw aanhangig gemaakt:  2 zaken   
 - in verslagjaar afgedaan:  2 zaken   
 - ingetrokken:    0 zaken   
 - op 31.12.2019 niet afgedaan:  0 zaken   

 
Tabel 3:  
Onderwerp van de arbitragezaken laatste tien bondsjaren 

Onderwerp*:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verenigingsrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lidmaatschap  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NTTB-reglementen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Overeenkomsten 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Wanprestatie  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Onrechtmatige daad 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
Competitie  2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
Evenementen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
* sommige zaken kunnen meerdere onderwerpen bevatten; voor eerdere bondsjaren raadplege men oudere 
jaarverslagen 

 
Tabel 4:  
Overzicht van de soorten uitspraken College van Arbiters 

Uitspraak    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
 
totaal     2 0 0 0 1 0 1 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
bodemzaken: 
eiser niet ontvankelijk    0 0 0 1 0 0 0 0 
vordering (deels) toegewezen  0 0 0 1 0 0 1 0 
vordering (deels) afgewezen  2 0 0 1 1 1 1 3 
veroordeling proceskosten  0 0 0 1 0 1 1 3 
 
bijkomende uitspaken: 
rectificatie gelast   0 0 0 0 0 0 0 0 
 
voorzieningen: 
vordering (deels) toegewezen  0 0 0 0 1 0 0 0 
vordering (deels) afgewezen  0 0 0 0 0 0 0 1 
overige voorzieningen   0 0 0 0 1 0 0 0 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 8 – agendapunt 4e 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 VAN DE REGLEMENTSCOMMISSIE  
 
In 2019 zijn geen grote reglementswijzigingen doorgevoerd. In het Tuchtreglement en het Algemeen 
Reglement zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht rond het tuchtrechtelijk vervolgen van niet-leden van 
de NTTB en aanpassingen als gevolg van wijzigingen in wetgeving rond seksuele intimidatie en doping. Het 
Reglement Seksuele Intimidatie is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de blauwdruk SI. 
In het competitiereglement voor de landelijke competities is voor bepaalde klassen de mogelijkheid gecreëerd 
te voorkomen dat te zwakke teams promoveren.  
 
De Reglementscommissie adviseert met enige regelmaat verenigingen, HB, Bondsraad en andere NTTB-
organen over de toepassing van de AVG, waaronder het benaderen van leden door de NTTB en andere 
organisaties en de toepassing van anonimiteit in de leden- en competitieadministratie. 
 
De Reglementscommissie treedt op als adviseur in de taskforce Herstructurering NTTB.  
 
Verder heeft de Reglementscommissie geadviseerd bij de in ontwikkeling zijnde wijzigingen in de 
reglementering van de licentieverlening aan trainers, toernooileiders en bondsscheidsrechters, en de 
reglementaire gevolgen van een nieuwe wijze van toekenning van onderscheidingen als het lidmaatschap van 
verdienste en het erelidmaatschap.  
 
De HB-besluiten omtrent het verbod op lijmen binnen accommodaties, de racketcontrole en het Penalty Point 
Systeem bij wedstrijden geleid door bondsscheidsrechters zijn verplaatst naar het HB-besluit Spelregels. 
 
In 2019 is met medewerking van TTV Meppel een geheel nieuwe versie gemaakt van de Modelstatuten voor 
NTTB-verenigingen, die volledig aansluit bij de huidige regelgeving voor statuten van verenigingen volgens 
het Burgerlijk Wetboek deel II.  
 
Zoals gebruikelijk heeft de Reglementscommissie in samenwerking met de Scheidsrechterscommissie het HB 
geassisteerd bij de verwerking van de wijzigingen in de Spelregels. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf 
1-9-2020 de bekleding van het bat aan één zijde een andere kleur mag hebben dan helder rood.  
De Reglementscommissie heeft geassisteerd bij het maken van een toelichtend document bij het 
lidmaatschapsbewijs van paratafeltennissers waarin wordt aangegeven dat bij deze spelers enkele specifieke 
spelregels voor paraspelers van toepassing zijn. 
 
Naast deze activiteiten heeft de Reglementscommissie adviezen gegeven aan Bondsraadsleden, het 
Hoofdbestuur, afdelingen en verenigingen over de uitleg van diverse reglementen. Een aantal voorbeelden: 
 

 Déchargeverlening aan het HB door de Bondsraad 

 Functioneren van een afdeling zonder bestuur 

 De goedkeuringsprocedure rond activiteitenplannen van afdelingen 

 Taken CvV in relatie tot functiezetels Bondsraad 

 Kandidaatstelling HB 

 NTTB-lidmaatschap in relatie tot functies in NTTB-organen en –functies (Bondsraad, trainers) 

 Status van ereleden en leden van verdienste in een afdelingsledenvergadering 

 Stemgerechtigdheid van jeugdleden in een ALV van een vereniging 

 Aanpassen quorum in de ALV van een vereniging 

 Uitvoering beperking omvang landelijke jeugdcompetitie 

 Aangifte bij Tuchtcommissie bij staken competitiewedstrijd 

 Flexibeler speelvormen in afdelingsjeugdcompetities 

 Het al dan niet verbieden van het uitkomen in twee verschillende competities in relatie tot de speelsterkte 
van een speler 

 Toelaten van jeugdspelers beneden een bepaalde leeftijd in een afdelingsseniorencompetitie 
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 Geldigheid van resultaten van niet-gespeelde en niet-beëindigde wedstrijden en welke resultaten in 
ranglijsten en persoonlijke resultaten opgenomen dienen te worden 

 Invallen door spelers uit een teruggetrokken team 

 Het uitkomen in meerdere competities tegelijkertijd, zowel binnen als buiten Nederland 

 Tussentijds toevoegen sponsornaam aan verenigingsnaam in het competitieprogramma 

 Gelijk eindigen in groepen 

 Invalbepalingen afdelingscompetities 

 Inhoud van de Spelregeltoets 

 Het kampioenschap van afdelingen 
 
De Reglementscommissie kent nog steeds twee vacatures. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 9 – agendapunt 4f 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2019 VAN DE FONDSBEHEERSCOMMISSIE VAN HET 
LANDELIJK STEUNFONDS 
 

1. Inleiding 
Op accommodatiegebied zijn inmiddels weer de nodige plannen opgepakt, plannen die eerder door 
omstandigheden op de plank waren blijven liggen.  
Peter van Mil kon de desbetreffende t.t.v.'s hierbij zowel informatief, bouwtechnisch als organisatorisch in veel 
gevallen van advies dienen. Zoals gewoonlijk ondersteunde hij de grote(re) projecten zoals de te bouwen 
tafeltennishallen in Den Haag en Tilburg. 
Hij organiseerde mede de gesprekken van verenigingen met gemeentes en overige instanties, zoals in 
Groningen, Beverwijk, Amsterdam en Utrecht. 
Veel aandacht ging ook uit naar aanpassingen van de verlichting en ventilatie (o.a. De Toekomst Lochem, 
Victory Enkhuizen, Taverbo Boxtel). Verder naar verbeteringen van de akoestiek, het plaatsen van 
zonnecollectoren en andere  duurzame initiatieven. 
 
Op financieel gebied leidden zijn vele activiteiten (nog) niet tot nieuwe concrete aanvragen voor het aangaan 
van leningen uit het Landelijk Steunfonds.  
Dit laatste ondanks de instemming van het Hoofdbestuur met de door de commissie voorgestelde verruiming 
van de voorwaarden voor het verstrekken van dergelijke leningen. 
Deze verruiming betrof het tot nader order verlagen van het rentepercentage van 2% naar slechts 1% en 
verder het zo mogelijk verhogen van het maximale leningbedrag van € 7.500,= naar € 10.000,=.  
Jacques Derksen, commissievoorzitter, benadrukte onlangs nog in een interview dat deze mogelijkheden er 
voor de verenigingen toch echt zijn en dat “Geld beter bij de clubs kan zijn dan bij de 
Fondsbeheerscommissie”. 
 

2. Samenstelling van de commissie 
In 2019 was Jacques Derksen aftredend volgens het daartoe opgestelde rooster. Hij stelde zich herkiesbaar 
en werd in de Bondsraadvergadering van 15 juni 2019 opnieuw benoemd als lid van de commissie.  
Koen Jacobs nam, als vertrekkend HB-lid, afscheid van de commissie. 
 
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de commissie als volgt: 
Jacques Derksen  voorzitter   Kapelle 
Ad Bouwman   penningmeester, secr.  Nijmegen 
Peter van Mil   accommodatiezaken  Veghel 
Edgar Verkooijen  lid     Tilburg 
 
De laatste kondigde aan zijn lidmaatschap in 2020 te willen beëindigen, zodat uitgekeken zal worden naar zijn  
vervanging. Ook het HB dient volgens het beheersreglement nog een commissielid te benoemen. 
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3. Financiën          
3.1 Balans per  31 december 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
    31-12-19           31-12-18                  31-12-19         31-12-18 
activa:           €       €               passiva               €                   € 

 
lopende leningen Steunfonds   69.000    84.000  eigen vermogen      110.692 111.711 
Overdracht saldi ZuidWest     7.460    7.460  voorziening dubieuze      7.460 
     76.460  91.460  vordering         1.530   

        
af:  daarop geboekte aflossingen  51.420    ./. 57.235 
     25.040  34.225  

 
bank - spaarrekening    85.000  72.500 
bank - rek. courant         454    3.901 

 
vordering t.t.v.’s      1.530      780 

 
nog te ontv. rente leningen t.t.v.'s        207      297          nog te betalen  
nog te ontv. rente spaarrekening          --             32           bankkosten            9           24 
    -----------               ---------        ---------    --------- 
    112.231             111.735       112.231    111.735 
    = = = = =             = = = =                   = = = = =  = = = = =   

 
 
3.2  Exploitatierekening 
       begroting  werkelijk begroting  
          2019   2019  2020 

 
rentebaten leningen u/g verenigingen          670            609        510 
rentebaten spaarrekening                       30                --                   --   

             700                     
af: bankkosten minus –rente                   100                   98           110 
          600        511        400 
af: voorziening t.t.v.        ====     1.530         ==== 
           1.019 
          ===== 

 

3.3 Toelichting op het financieel overzicht 2019 
In de posten “lopende leningen” en “ontvangen aflossingen” zijn per eind december 2019 niet meer 
opgenomen de in 2018 volledig afgeloste lening aan de tafeltennisvereniging Flash te Eindhoven én de door 
t.t.v. Disnierats te Hoorn vroegtijdig volledig afgeloste lening. 
 

Het verloop van het eigen vermogen was in 2019 als volgt: 
 
saldo per 1 januari 2019       €    111.711 
af:  negatief saldo 2019        "        1.019 
saldo per 31 december 2019        €    110.692 
           = = = = = = 
 
4.   Overzicht verstrekte  lopende  leningen Fondsbeheerscommissie (allen met rente 2%) 
verenigingen  plaats oorspr.  restant restant looptijd ingangsdatum   
  hoofdsom  hoofdsom hoofdsom (in jaren) overeenkomst 
    01-01-2019      31-12-2019       
Tios ’51 Tilburg   7.500    750        0 10 01-03-2009 
HTC Hoofddorp   6.000    600        0 10 01-09-2009 
Kracht & Vriendschap Renkum   6.000 1.200    600 10 01-06-2010  
Sar ’72 Kloosterzande   5.500 1.100    550 10 01-06-2010  
Luto Tilburg   6.000 1.200    600 10 16-09-2010 
 

Westerzicht Vlissingen   7.500 3.750 3.000 10 01-10-2013  
Swift Deventer   7.500 3.750 3.000 10 01-12-2013  
Dordrecht Dordrecht   5.000 3.500 3.000 10 16-03-2015 
Almere United Almere   3.000 1.500  1.000   6 01-07-2015 
TTCV Veghel   7.500 5.250  4.500 10 01-11-2015 
Shot Wageningen   7.500 6.750  6.000 10 01-06-2017 
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   --------- -------- -------- 
  69.000 29.350 22.250  
  ====== ====== ====== 
Overgenomen lopende leningen ZuidWest 

Flash Eindhoven     500        0        0 10 04-08-2008 
Tios ’51 Tilburg  1.500     750        0 10 22-02-2009 
Sar ’72 Kloosterzande  1.350     900     450 10 18-03-2010 
TTCV Veghel  2.400  1.800  1.200 10 18-02-2011 
Westerzicht Vlissingen  1.710  1.425  1.140 10 14-10-2013 
   7.460  4.875  2.790   
  76.460 34.225 25.040 

 
Nijmegen, februari 2020 
 
Jacques Derksen, Ad Bouwman, Peter van Mil, Edgar Verkooijen 
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Historisch overzicht van alle door de beheerscommissie Landelijk Steunfonds gehonoreerde aanvragen 

  
     bedrag: rente 
Per 01-01-2018 overgedragen saldi van geldleningen aan ttv’s van de afdeling ZuidWest € 7.460,= 2% 
 

geldleningen verstrekt aan de   ten behoeve van  
tafeltennisverenigingen:   
 

Shot Wageningen 2017 verhuizing en herhuisvesting tt-accommodatie “ 7.500,= 2% 
Dordrecht Dordrecht 2015 reparatie lekkage dak en vervanging dakgoten “ 5.000,= 2% 
Almere United Almere 2015 financiering aankoop tafeltennistafels “          3.000,= 2% 
TTCV Veghel 2015 renovatie tafeltennisaccommodatie “          7.500,=  2% 
 

Westerzicht Vlissingen 2013 vervanging dakopbouw tt-accommodatie €         7.500,= 2% 
Swift Deventer 2013 mede-financiering renovatie tt-accommodatie “          7.500,= 2% 
 

Cevelum Cuijk 2012 mede-financiering reparatie dakopbouw “        2.500,= 2% 
 

Panningen ’74 Panningen 2011  renovatie van douches en kleedkamers “         5.000,= 2% 
Disnierats Hoorn 2011  mede-financiering gerflor tafeltennisvloer “         7.500,= 2% 
 

Luto Tilburg 2010 vervanging centrale verwarmingssysteem  “        6.000,= 2% 
Kracht & Vr.  Renkum 2010 aanbrengen plafond en armaturen  “        6.000,= 2% 
TOGB Berkel/ Rodenrijs 2010 aanbrengen luifel en herstellen kozijnen enz.  “        7.500,= 2% 
Sar ’72 Kloosterzande 2010  nieuwbouw clubgebouw  “        5.500,= 2% 
 

Tios ’51 Tilburg 2009 realisatie nieuwe speelzaal  “        7.500,=  2% 
Het Markiezaat Bergen op Zoom 2009 inrichting kantine, keuken en bestuurskamer  “        7.500,= 2% 
HTC  Hoofddorp 2009 nieuwbouw tafeltennisaccommodatie  “        6.000,= 2% 
 

Flash Eindhoven 2008 verbouwing kleedruimtes, realiseren douches  “        7.500,= 2% 
 

TTCV Veghel 2007 groot onderhoud en verbeteringen t.t.-accomm.  “        5.000,= 2% 
 

FvT Rotterdam 2006 nieuwe accommodatie annex kantine  “        5.000,= 3% 
LTTC Lelystad 2006 renovatie accommodatie  “        5.000,= 3% 
 

ODT Roosendaal 2004 realisatie van nieuwe t.t.-accommodatie  “        5.000,=  3% 
 

De Sprint Brielle 2002 nieuwe cv-ketel en aanpassing waterleidingnet    “        5.000,= 3% 
Destatec Swalmen    2002 nieuwbouw verenigingsaccommodatie  “        5.000,= 3% 
Heino Heino 2002 herbouw door brand verwoeste accommodatie  “        5.000,=  3% 
DTTC ‘78 Appingedam 2002 realiseren nieuw onderkomen  “        5.000,=  3% 
De Toekomst Lochem 2002 verbouwing en inrichting t.t.-accommodatie  “        5.000,= 3% 
OTTC Oss 2002 verbouwing verenigingsaccommodatie  “        5.000,= 3% 
Return Oss 2002 verbouwing accommodatie  €       4.600,= 3% 
 

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

VVV Leidschendam 2001 renovatie kantine  f      10.000,= 3% 
Borgmeren Harkstede   2001 opzetten satellietvereniging  “        2.400,= 0% 
 

Pitt ’75 Capelle/ Ijssel 2000 nieuwbouw verenigingsaccommodatie  “      10.000,= 3% 
 

Taverbo/de Rots Boxtel 1999 nieuwbouw en inrichting accommodatie  “      10.000,= 3% 
Kracht & Vr.  Renkum   1999 nieuwbouw tafeltennisaccommodatie  “      10.000,= 3% 
 

Hercules Terborg 1997 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 3% 
Docos Leiden 1997 vernieuwen dak en verlichting  “      10.000,=  3% 
de Veluwe Apeldoorn  1997 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 3% 
 

Helden ‘67 Helden 1996 aanschaf nieuwe tafels  “        6.000,=  3% 
TTCL Leusden 1996 renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw   “      10.000,= 3% 
Red Star ’58 Goirle 1996 uitbreiding van eigen accommodatie  “      10.000,= 3% 
Buitenpost Buitenpost 1996 verbouwing eigen accommodatie  “      10.000,=  3% 
DTS Enschede 1996 realisatie b-accommodatie  “      10.000,= 3% 
Heksenberg Heerlen 1996 renovatie kleedkamers en aanschaf nieuwe tafels  “        5.250,= 3% 
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WPK/SVN Naaldwijk 1995 uitbreiding kantine  “        5.000,= 3% 
Emmeloord Emmeloord 1995 aankoop gymnastieklokaal  “      10.000,=  3% 
 

ATTC ’77 Aarle-Rixtel 1994 aanbouw gymzaal  “      10.000,= 3% 
TTCV Veghel 1994 bouw clubgebouw  “      10.000,= 3% 
 

Relax Didam 1993 verbouwing t.t.-accommodatie  “      10.000,= 4% 
Luto Tilburg 1993 verbouwing tafeltenniscomplex   “      10.000,= 4% 
Midlum Midlum 1993 realisatie t.t.-accommodatie  “        2.500,= 4% 
HTC Hoofddorp 1993 realisatie eigen accommodatie  “      10.000,= 4% 
Olst Olst 1992 aanleg douches  “        4.000,= 4% 
Rijnsoever Katwijk 1992 uitbreiding tafeltenniscomplex   “      10.000,= 4% 
Litac Lichtenvoorde 1992 realisatie t.t.-accommodatie  “      10.000,= 4% 
FTTC Franeker 1992 bouw tafeltenniscentrum   “      10.000,= 4% 
SVE Utrecht 1992 bouw eigen accommodatie  “      10.000,= 4% 
 

Kruiskamp Den Bosch 1991 bouw clubhuis aan bestaande sporthal   “      10.000,= 4% 
Een en Twintig Beek en Donk 1991 bouw instructielokaal c.q. kantine  “      10.000,= 4% 
Disnierats Hoorn 1991 realisatie eigen accommodatie  ƒ     10.000,= 4% 
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Bondsraadsvergadering 27 juni 2020 
Bijlage 10 – agendapunt 5a 
 
 
 
 
 

RAPPORTAGE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 
Ter voorbereiding van de Bondsraadvergadering 4 juli 2020 
 
Geachte Bondsraadleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie van de Bondsraad over het geplande gesprek dat 
20 mei 2020 online is gevoerd over de Jaarrekening 2019. 
 
Aanwezig waren Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg (FC), Jan-Gerard Wever (penningmeester), Achim Sialino 
en Teun Plantinga (Bondsbureau), Pieter de Kok en Olaf Lamens (Coney Accountants) 
 

1. Status accountantscontrole Jaarrekening 
De accountant heeft aangegeven dat met dagtekening 4 juni 2020 een goedkeurende accountantsverklaring 
zal worden afgegeven voor de Jaarrekening 2019. Voor het eerst is de controle volledig Online uitgevoerd. 
 

2. Interne Beheersing 
In 2018 heeft een grote overschrijding van de post Topsport plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot onder meer 
de maatregel om maandelijks de voortgang van topsportactiviteiten en de daarvoor benodigde financiën te 
bespreken tussen de algemeen directeur en de verantwoordelijken voor de Topsport. In 2019 is dit 
maandelijkse overleg consequent gevolgd, waardoor de bedragen voor Topsport over 2019 in de pas liepen 
met de begroting. 
 
In 2019 is de NTTB het slachtoffer geworden van “CEO-fraude”; daarover zijn rond de zomer van 2019 alle 
Bondsraadleden en de FC geïnformeerd. Tegelijk is een aantal maatregelen ingevoerd rondom het uitvoeren 
van spoedbetalingen. Medewerkers zijn geïnstrueerd hierover. Daarnaast volgt nog een instructie van direct 
betrokkenen over veiligheid. 
 
Samenvoegen van de administraties van afdelingen in de centrale boekhouding van de bond verloopt 
geleidelijk. In 2019 zijn op die wijze de administraties van Limburg en Noord geïntegreerd. 
Er is nog een kleine achterstand in de verantwoording van de subsidiegelden 2019 die afdeling Limburg 
ontvangt van de provincie Limburg. Verwacht wordt dat deze achterstand dit jaar ingehaald wordt. 
 
De Federatie met de Schermbond is nog niet opgeheven. Intentie is om dit per 1 januari 2021 te realiseren. 
 

3. Jaarrekening 2019 
Werd het jaar 2018 nog afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van ruim € 77.000 en een onverdeeld 
negatief resultaat van ruim € 36.000, het jaar 2019 sluit daarentegen met een positief exploitatiesaldo van 
ruim € 55.000, daarin zit het verlies van de CEO-fraude van ongeveer € 15.000 verwerkt. Door de vorming 
van een Bestemmingsreserve voor een opdracht van de Taskforce van  
€ 10.000 en voor verbetering van de automatisering van € 25.000 leidt dit tot een positief onverdeeld resultaat 
van circa € 20.000.  
Voor beide genoemde projecten zijn (nog) geen projectplannen. Het lijkt ons goed dat voor de opdrachten van 
zowel Taskforce als Automatisering een globale beschrijving komt met daarbij de activiteiten en de geschatte 
bedragen. 
 
Om zicht te krijgen op het behaalde positieve resultaat van 2019 is de Functionele Exploitatierekening van 
belang. Hierop sluit de voorafgaande begroting aan. Er is te zien dat voor nagenoeg alle posten het saldo 
tussen Opbrengsten en Kosten bij de realisatie gunstiger is dan bij de begroting. Een uitzondering zijn de 
Bestuurskosten, met als belangrijkste verklaring dat de realisatie van de kosten ook de gemaakte kosten van 
de CEO-fraude bevat. 
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Op de Balans valt onder meer op de toename van de vorderingen, de toename van de liquide middelen en de 
hoogte van de reserves. Toename van de vorderingen komt deels door het voor de balansdatum factureren 
van de scheidsrechtertoeslagen.  
De ruim acht ton aan liquide middelen zijn bij twee banken ondergebracht, ING en Rabobank. De Financiële 
Commissie wil het Hoofdbestuur verzoeken te bezien of twee banken volstaan of dat een spreiding over meer 
banken gewenst is (gelet op de maximale terugbetaling van € 100.000 bij faillissement van een bank conform 
het depositogarantiestelsel). 
De Algemene reserve, € 650.000, en het Onverdeeld resultaat, € 20.000, vormen samen het weerstandver-
mogen van de NTTB, afgerond € 670.000. Ten opzichte van de exploitatiekosten van € 2.640.000 is dit 
ongeveer 24%, terwijl de afgelopen jaren 20% als gewenst is gezien. We voldoen dus ruim aan die norm. 
Gelet echter op de bijzondere tijden in 2020 en dat we nog niet weten welke gevolgen Covid-19 kan 
betekenen voor de NTTB-organisatie (bijvoorbeeld ingeval binnensporten bij heropleving van het virus 
langer/opnieuw verboden wordt), adviseert de FC de Bondsraad en het Hoofdbestuur om in 2020 buiten de 
twee eerder genoemde projecten verder af te zien om nieuwe projecten via de Algemene reserve of 
Onverdeeld resultaat te financieren. 
 

1. Advies aan het Hoofdbestuur: bezie in hoeverre de huidige twee banken voor de NTTB- organisatie 
volstaan; 

2. Advies aan de Bondsraadvergadering: gelet op het bovenstaande adviseert de Financiële Commissie 
de Bondsraadvergadering het Hoofdbestuur en in het bijzonder de penningmeester décharge te 
verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2019; 

3. Advies aan de Bondsraadvergadering: verzoek het Hoofdbestuur om een globale beschrijving van de 
activiteiten en geschatte bedragen rond het project Ontwikkeling Automatisering en verzoek de 
werkgroep Taskforce dit te doen voor het project Taskforce; 

4. Advies aan Bondraadsvergadering en Hoofdbestuur: om komend jaar geen projecten te financieren 
uit het weerstandsvermogen. 

 
4. Ervaringen met accountant 
Tijdens deze en eerdere gesprekken bleek weer dat de accountant beroepsmatig met meerdere sportbonden 
bekend is, zich actief betrokken voelt, het werk tijdig afrondt en door ons wordt ervaren als prettig, deskundig 
en constructief. 
Gelet hierop adviseren we de Bondsraadvergadering om de accountant, Coney uit Rotterdam, te 
herbenoemen. 
 
De Financiële Commissie, 
Raimo Kool, Wim Vreeburg 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 12 – agendapunt 5d 
 
 
 
 
 

BENOEMEN ACCOUNTANT 
 
Overeenkomstig artikel 21, lid 3 van de Statuten kan de Bondsraad op voordracht van het Hoofdbestuur een 
accountant benoemen voor de controle van de jaarrekening. 
 
Het Hoofdbestuur stelt u voor de huidige accountant, Accountant Coney te Rotterdam, tot accountant te 
benoemen voor het jaar 2020. 
 
De Financiële Commissie kan zich met dit voorstel verenigen. 
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Bondsraadsvergadering 27 juni 2020 
Bijlage 13 – agendapunt 5e 
 
 
 
 
 

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN TOT EN MET MEDIO MEI 2020 
 
Dit overzicht is opgesteld om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiële situatie van de NTTB 

en de impact van de Coronacrisis op de financiën van de bond. Op verzoek van onze accountant zijn 

liquiditeitsprognoses gemaakt welke in alle scenario’s laten zien dat de bond over voldoende eigen vermogen 

beschikt om in 2020 niet in liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen te komen. Het meest waarschijnlijke scenario 

is dat vanaf juli tafeltennisactiviteiten weer kunnen worden hervat en opstart van de competities vanaf 

september. In de gepresenteerde verwachting gaan we daar ook vanuit.  
 
Inkomsten 
Contributies: 
De contributie-inkomsten tot en met mei waren 3% hoger dan begroot. In de ledencijfers zien we echter een 
uitblijven van aanmeldingen waardoor deze ‘winst’ in het tweede halfjaar kan omslaan in een verlies. Veel zal 
afhangen van het exacte moment waarop de competities van start kunnen gaan. Vooralsnog handhaven we 
een verwachting over heel 2020 die gelijk is aan de begroting.  
 
Subsidies: 
Alle grote subsidieverstrekkers (NOC*NSF, Provincie Limburg) hebben aangegeven dat de subsidieverlening 
voor 2020 niet in gevaar komt. Wel lijkt het logisch dat, daar waar activiteiten door uitstel over de jaargrens 
heen vallen, inkomsten naar 2021 moeten worden gerealloceerd. Al deze activiteiten hebben een vrij lineair 

verband tussen de subsidie-inkomsten en de –uitgaven. Dit betekent dat als inkomsten moeten worden 

doorgeschoven, de uitgaven ook nog niet zijn gedaan. Voor het financieel resultaat maakt dit dan geen 
significant verschil.  
 
Sponsoring: 

Zowel TeamNL als Tibhar hebben aangegeven het contract gewoon te honoreren, ook al kunnen bepaalde 

tegenprestaties niet (tijdig) worden gedaan. De NTTB is erkentelijk voor deze soepele opstelling.  
 
Overige inkomsten: 

De NTTB heeft, samen met haar partners NDB en KNBB, een innovatieprijs van De Nederlandse Loterij 

gewonnen van ruim € 16.250,-. Dit bedrag wordt via samenwerkingspartner KNBB direct terug-geïnvesteerd 

in het platform.  
 
Uitgaven 
In de periode na de NK in Zwolle zijn veel activiteiten gecanceld of uitgesteld. Van lang niet alle activiteiten is 
al besloten of deze in het najaar alsnog zullen plaatsvinden. Omdat bij verreweg de meeste er, naast 
deelnemersbijdragen, ook algemene middelen aan worden besteed zal het effect van afstel positief zijn op het 

resultaat. Bij uitstel moeten soms, door het maken van nieuwe, ad-hoc afspraken, beperkt meerkosten worden 

gemaakt. Vooralsnog wordt dit effect in totaal ingeschat als budget-neutraal.  
 

Een aantal effecten dat zich heeft voorgedaan in maart tot en met april is cijfermatig verwerkt: 

- De NTTB Jeugdcup gaat definitief niet door. 
- Het CTO op Papendal is tijdelijk gesloten geweest.  
- Voor de te maken kosten voor de Taskforce die voorstellen voor de toekomstige structuur van de 

NTTB onderzoekt is € 10.000 opgenomen in een bestemmingsreserve. De uitgaven zijn 
meegenomen bij Algemeen Bestuurlijke Zaken onder “algemeen”.  

- Van de gevormde bestemmingsreserve voor automatisering van € 25.000 is € 15.000 meegenomen 
onder “CRM - Relatie- en ledenbeheer”. 

- Door de thuiswerkverplichting in de maanden maart t/m augustus zijn de woon-werk-vergoedingen 
tijdelijk ingetrokken. Dit levert een besparing op van € 3.500. Hiertegenover staan kleinere 
investeringen om de thuiswerkplekken goed in te richten.  
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Mogelijke meevallers, voorzichtigheidshalve niet verwerkt: 
- De functioneringskosten van de bestuursleden, commissies en medewerkers vallen in de 

‘coronamaanden’ lager uit dan begroot. Ook het verplicht digitaal vergaderen is financieel gezien 
voordeliger. Ook hier verwachten wij geringe meevallers, maar deze zijn in de cijfers niet opgenomen. 

- Bij Opleidingen is gekozen voor een andere structuur met minder overhead op het bureau en meer 
inzet van externe professionals. Hierdoor worden de vaste kosten lager en is de verwachting dat de 
totale kosten ook lager zullen zijn dan begroot.  

Het resultaat wordt nu geschat op € 11.250 negatief.  
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 14 – agendapunt 6a 

 
 
 
 
 

BENOEMING HOOFDBESTUURSLEDEN  
 
 
Overeenkomstig het daartoe door het Hoofdbestuur vastgestelde rooster zijn aftredend: 
 
de heren W. van der Burgt en S. Heijnis. 
 
De heren W. van der Burgt en S. Heijnis zijn opnieuw benoembaar. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om de heren W. van der Burgt en S. Heijnis opnieuw te benoemen tot leden van 
het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de 
datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
Mevrouw I. Faber heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. Haar motivatiebrief en cv zijn hierna opgenomen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om mevrouw I. Faber te benoemen tot lid van het Hoofdbestuur. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de 
datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld. 
 

  



29 

 

 

 
Betreft:  Vacature hoofdbestuurslid Sportparticipatie en Opleidingen 
 
 

 
Twello, 15 mei 2020 

 
 
 
Geachte Bondsraadsleden,  
 
Graag wil ik u via deze brief mijn interesse kenbaar maken voor de vacature van hoofdbestuurslid met de 
portefeuilles van Sportparticipatie en Opleidingen. Deze functie spreekt mij zeer aan gezien mijn passie voor 
en mijn ervaringen in onze mooie tafeltennissport. Het is mijn ambitie om tafeltennis samen nog beter op de 
kaart te zetten en een brede maatschappelijke rol te vervullen. Ik verwacht een goede invulling te kunnen 
geven aan de portefeuilles op basis van mijn sport- en werkervaringen.  
 
Al vanaf jongs af aan ben ik actief geweest in de tafeltennissport. Allereerst als speelster, later als 
(jeugd)trainster, jeugdcommissielid en afdelingsfunctionaris voor topsport/talentontwikkeling in Oost. 
Inmiddels geef ik al bijna 20 jaar met veel plezier training aan (jeugd)spelers, maar ben ik ook vanuit mijn vak 
als sport-/bewegingswetenschapper al sinds een lange periode actief betrokken. Vanaf 2009 heb ik in 
samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond, verengingen, trainers, wetenschappers en studenten 
gewerkt aan verschillende projecten om de sportpraktijk, met name op het gebied van talentherkenning en –
ontwikkeling, vanuit de wetenschap verder te ondersteunen. Dit leidde in 2016 tot de afronding van mijn 
promotieonderzoek ‘Diamonds in the rough – Searching for high potential in youth table tennis players’. In lijn 
met deze activiteiten ben ik in 2015 toegetreden tot de ‘sport science and medical committee’ van de 
Internationale Tafeltennis Federatie en in 2016 tot het bestuur van de vereniging van tafeltennistrainers 
(VVTT). Vanuit mijn huidige positie als post-doc onderzoeker op het gebied van sporttalent aan het 
sportinstituut van de Universiteit van Oldenburg (Duitsland) heb ik nog steeds een directe link met de 
tafeltenniswereld. In mijn Curriculum Vitae vindt u meer informatie omtrent mijn opleiding, werkzaamheden en 
activiteiten. 
 
Graag wil ik in de hoofdbestuursfunctie een bijdrage leveren aan de ambities en het strategische beleid van 
de Nederlandse Tafeltennisbond en richting geven voor een duurzame toekomst van onze sport. Ik zie deze 
bestuursfunctie als een serieuze en inspirerende uitdaging en streef ernaar mij verder te ontwikkelen als 
stuwende kracht binnen onze sport. Naast de activiteiten van de recent ingeslagen routes binnen 
Sportparticipatie en Opleidingen, zet ik graag ook mijn schouders onder activiteiten om meer meisjes en 
dames te enthousiasmeren voor tafeltennis. Niet alleen als speelsters, maar zeker ook in de rol van trainsters 
of kaderleden. Sinds mijn jeugd speelt dit thema al en ik denk dat het past binnen de maatschappelijke trends 
en de rol van onze sport hierin om dit nu aan te pakken.  
 
Graag zou ik van u het vertrouwen krijgen voor de rol van hoofdbestuurslid met de portefeuilles van 
Sportparticipatie en Opleidingen. Uiteraard sta ik open voor verder vragen omtrent mijn motivatie om toe te 
treden tot het hoofdbestuur.  
 
Met sportieve groeten,  
 
Irene Faber 
 
 
Bijlage:   Curriculum Vitae 
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Name:  Irene Faber, PhD 
Birthday: 03-10-1979 
 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/pub/irene-faber/9a/a5/9b3/en   
Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Irene_Faber  
 
 
 

Education 
 
2012-2016 PhD ‘Diamonds in the rough. Searching for high potential in youth table tennis players.’ 

Radboud University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands 
 
2001-2004: Biomedical Science / Movement Science  
  Radboud University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands 
  Graduated Cum Laude. 
  

2005-2006: Course: Motor learning and development 
  Course: Neurological disorders in young children 

Master Paediatric Physiotherapy  
Avans+ University of Applied Sciences, Breda, The Netherlands 

      
2003-2004: Teacher Training (1e grade) 
  Faculty of Movement Science,  

VU University, Amsterdam, The Netherlands 
  Graduated (final grade 9.5 out of 10) 
    

1997-2001: Physiotherapy, bachelor degree 
  Saxion University of Applies Sciences, Enschede, The Netherlands 
  Graduated with distinction. 
 
1991-1997: Pre-university secondary education 
  Twickelcollege, Hengelo, The Netherlands 
   

Professional experiences 
 
Main current employment 
2018-present University of Oldenburg / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Sports Science Department 
Postdoctoral researcher – Talent in Sports 
 

Other employments 
2016-present:  University of Split, Split, Croatia 
  Faculty of Kinesiology 
  Lecturer University Degree Study Program in Sports Coaching 
 
2015-present: International Table Tennis Federation, Lausanne, Switzerland 
  Sports Science and Medical Committee 
  Full membership (voluntarily) 
 
2004-present: Avans+ University of Applied Sciences, Breda, The Netherlands 
  Master Paediatric Physiotherapy 
  External assessor master thesis.  
 
Previous employments 
2007-2018: Saxion University of Applied Sciences, Enschede, The Netherlands 

Faculty of Physical Activity and Health 
 

Curriculum Vitae   
 

https://nl.linkedin.com/pub/irene-faber/9a/a5/9b3/en
https://www.researchgate.net/profile/Irene_Faber
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2012-2018: Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands 
  IQ Healthcare  
  2012-2016 External PhD-candidate 

2016-2018 Affiliated as external researcher.  
 
2014:  HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, The Netherlands 
  Bachelor Education for Physiotherapy 
 
2004-2008: Avans+ University of Applied Sciences Breda, The Netherlands 
  Master Paediatric Physiotherapy 
 
2005-2007: Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands 
  Rehabilitation department – gait analysis in young children with cerebral palsy 
  Junior researcher  
   
2004-2005: Thim van der Laan University of Applied Sciences, Nieuwegein, The Netherlands 
  Bachelor Education for Physiotherapy 
 

2003-2004: Physiotherapy private practice “Wieffer & Ribbink”, Deventer, The Netherlands 
  Physiotherapist 
 
2001:  Physiotherapy private practice “Nusmeier”, Oldenzaal, The Netherlands 

 
Main scientific record – table tennis related  
 
Dissertation 
Faber IR (2016) Diamonds in the rough. Searching for high potential in youth table tennis players. Twello, The Netherlands. 

ISBN/EAN: 978-94-92380-02-9.  
 

Articles/Book chapters 2018-2020 
Faber IR, Damsma T, Pion J (2020) Chapter 8: Finding talent and establishing the road to excellence in table tennis – The Dutch 

Case. In: J. Baker, S. Cobley, & J. Schorer. Talent Identification and Development in Sport: International Perspectives 2nd edition 
(pp. x-x). London: Routledge. Book chapter accepted for publication.  

 
Faber IR, Martinent G, Cece V, Schorer J. (2020). Are performance trajectories associated with relative age in French top 100 youth 

table tennis players? – A longitudinal approach. PloS one, 15(4), e0231926. 
https://https://doi.org/.org/10.1371/journal.pone.0231926  

 
Faber IR, Pion J, Willemse B, Schipper W, Nijhuis-Van der Sanden MWG (2019) Is the level of eye-hand coordination and executive 

functioning related to performance in para table tennis players? International Journal of Racket Sport Science, 1(1), 45-60. 
  
Faber IR, Pion J, Nijhuis-Van der Sanden MWG (2019) The benefits of the 5-week Table Stars @school program as part of the 

physical education in primary schools – A pilot intervention study. International Journal of Racket Sport Science, 1(1), 3-15. 
 
Faber IR (2019) Relatieve leeftijdseffecten in de jeugdsport uitgediept. Sportgericht 73(5), 32-35.  
 
Faber IR (2019) The talent quest – comment on Baker. Current Issues in Sport Science, 4:103. 

https://doi.org/10.15203/CISS_2019.103  
 
Faber IR*, Liu M*, Cece V, Ren J, Martinent G, Schorer J, Elferink-Gemser MT (2019) The interaction between within-year and 

between-year effects across ages in elite table tennis in international and national contexts – A further exploration of relative age 
effects in sports. High Ability Studies, 1-14. https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1596071     
*share first authorship 

 
Fuchs M, Faber IR, Lames M (2019) Game characteristics in elite para table tennis. German Journal of Exercise and Sport Research. 

https://doi.org/10.1007/s12662-019-00575-4.  
 
Faber IR (2019) Jong geleerd... VISIE 80, 5-7.  
 
Elferink-Gemser MT*, Faber IR*, Visscher C, Hung E, de Vries SJ, Nijhuis-Van der Sanden MWG (2018) Higher-level cognitive 

functions in Dutch elite and sub-elite table tennis players. PLoS ONE, 13(11), e0206151. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206151          *share first authorship 

https://https/doi.org/.org/10.1371/journal.pone.0231926
https://doi.org/10.15203/CISS_2019.103
https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1596071
https://doi.org/10.1007/s12662-019-00575-4
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206151


32 

 

Faber IR, Lames M (2018) Editorial. Special Issue: Table Tennis. Journal of Sports Sciences, 36(23), 2631. 
https://doi.org/.org/10.1080/02640414.2018.1519206 

 
Platvoet S*, Faber IR*, De Niet M, Pion J, Kannekens R, Elferink-Gemser MT, Visscher C (2018) Development of a tool to assess 

fundamental movement skills in applied settings. Frontiers in Education, 3(75). 
https://https://doi.org/.org/10.3389/feduc.2018.00075 
*share first authorship 

 
Doherty SAP, Martinent G., Martindal A, Faber IR (2018) Determinants for table tennis performance in elite Scottish youth players 

using a multidimensional approach; a pilot study. High Ability Studies, 29(2), 241-254. 
https://https://doi.org/.org/10.1080/13598139.2018.1496069  

 
Martinent G, Cece V, Elferink-Gemser MT, Faber IR, Decret JC (2018) The prognostic relevance of psychological factors with regard 

to participation and success in table tennis. Journal of Sports Sciences, 36(23), 2724-2731. 
https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1476730  

 
Robertson K, Pion J, Mostaert M, Wazir MRWN, Kramer T, Faber IR, Lenoir M (2018) Talent characteristics discriminating elite table 

tennis players from other racquet sports: a coaches’ perspective. Journal of Sports Sciences, 36(23), 2706-2715. 
https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1441941  

 
Faber IR, Pion J, Munivrana G, Faber NR, Nijhuis-Van der Sanden MWG (2018) Does a perceptuomotor skills assessment have 

added value to detect talent for table tennis in primary school children? Journal of Sports Sciences, 36(23), 2716-2723. 
https://doi.org/10.1080/02640414.2017.1316865  

 
Full record available at: https://www.researchgate.net/profile/Irene_Faber  
 

Editorial activities 
2018-present:  Editorial Board International Journal of Racket Sports Science. 
 
2017-present: Editorial Advisory Board of the Journal of Sports Sciences 
 
2017-present:  Editorial Board VISIE (Association for Table Tennis Trainers, The Netherlands) 
 
2017-2018:  Guest-editor for the Journal of Sports Sciences for the special issue about table tennis.  

Submission deadline for authors: 31st of March 2017. 
 
2016:  Guest-editor for VISIE ‘Talent identification and development’ 

 
Language skills 
 
English:  Cambridge Proficiency Level 
Dutch:  Native speaker 
German:  Understanding - Good  Speaking - Fair 
French:   Basic 

 
Other activities 
 
2020-present: Netherlands Table Tennis Association 

Interim board member ‘Sports participation’ and ‘Education’ 
 
2016-present:  Association for Table Tennis Trainers, The Netherlands  

Member of the board.  
 
2015-present: Head youth coach table tennis club Trias, Twello, The Netherlands 
 
2006-2018:  Eastern Department, Netherlands Table Tennis Association, The Netherlands 
  Technical Committee – Talent development.  
 
2003-2011:  Head youth coach table tennis club De Toekomst, Twello, The Netherlands 

 
  

https://doi.org/.org/10.1080/02640414.2018.1519206
https://https/doi.org/.org/10.3389/feduc.2018.00075
https://https/doi.org/.org/10.1080/13598139.2018.1496069
https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1476730
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 15 – agendapunt 6b 
 
 
 
 
 

BENOEMING LEDEN BONDSRAADSCOMMISSIES 
 
 
a) Tuchtcommissie  
 
BENOEMING LEDEN VAN DE TUCHTCOMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster zijn aftredend de heren W. Kok en R. Lammerts.  
 
De heren Kok en Lammerts zijn opnieuw benoembaar.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heren W. Kok en R. Lammerts opnieuw te benoemen tot lid van de Tuchtcommissie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
b) Commissie van Beroep 
 
BENOEMING LEDEN VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster zijn aftredend de heren R.N.T.J. Adriaans en L.G.U. 
Compri.  
 
De heren Adriaans en Compri zijn opnieuw benoembaar.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heren R.N.T.J. Adriaans en L.G.U. Compri opnieuw te benoemen tot lid van de Commissie van Beroep van 
de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
c) Reglementscommissie 
 
BENOEMING LID VAN DE REGLEMENTSCOMMISSIE 
 
In de Reglementscommissie zijn twee vacatures. Er hebben zich geen kandidaten voor het vervullen van deze 
vacatures gemeld. 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
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d) Fondsbeheerscommissie 
 
BENOEMING LEDEN FONDSBEHEERSCOMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster zijn aftredend de heren P. van Mil en E. Verkooijen.  
 
De heer Van Mil is opnieuw benoembaar.  
De heer Verkooijen is niet beschikbaar voor herbenoeming. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer P. van Mil opnieuw te benoemen tot lid van de Fondsbeheercommissie van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
 
 
e) Financiële Commissie 
 
BENOEMING LID VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de voorzitter, de heer W.A.M. Vreeburg. 
 
De heer Vreeburg is opnieuw benoembaar. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer W.A.M. Vreeburg opnieuw te benoemen tot voorzitter van de Financiële Commissie van de 
Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien dagen 
voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 16 – agendapunt 7a 
 
 
 
 
 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN 
 

WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENT  
 
 
Artikel 3 lid 2 luidt als volgt 
 
Artikel 3. Definitie persoonsaanduiding en wijze van communicatie  
2. Daar waar in dit reglement het begrip ‘schriftelijk’ wordt gebruikt mag dit ook worden opgevat als ‘digitaal’, 

in de zin dat de bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale communicatie kunnen plaatsvinden. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 
Artikel 3. Definitie persoonsaanduiding en wijze van communicatie  
2. Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB het begrip `schriftelijk` wordt gebruikt, of over een 

schriftelijk formulier of schriftelijke communicatie wordt gesproken, mag dit, tenzij anders aangegeven, ook 
worden opgevat als ‘digitaal’, in dIe zin dat de bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale 
communicatie kunnen plaatsvinden en digitale formulieren of communicatiemiddelen kunnen worden 
gebruikt.  

 
 
Toelichting 
Digitale communicatie was reeds mogelijk voor alle zaken die in het Algemeen Reglement zelf werden 
genoemd. Met deze wijziging wordt deze definitie uitgebreid naar de Statuten en alle reglementen van de 
NTTB, tenzij hier expliciet is aangegeven dat papieren communicatiemiddelen of formulieren gebruikt dienen 
te worden. 
Tevens is het woord ‘formulier’ hier nu opgenomen. Dit maakt het mogelijk het Digitale Wedstrijdformulier dat 
vanaf 2021 het formele wedstrijdformulier voor competitiewedstrijden wordt, dezelfde status te geven die het 
huidige papieren wedstrijdformulier heeft en ook kan dienen als bewijsstuk in tucht-, beroeps- en 
arbitragezaken. Hetzelfde geldt voor het dit jaar in te voeren Digitale Lidmaatschapsbewijs. 
Hier zit ook een praktische kant aan: het aantal voor de invoering van het Digital Wedstrijdformulier en het 
Digitaal Lidmaatschapsbewijs benodigde reglementswijzigingen kan hierdoor sterk worden beperkt.  
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020  
Bijlage 17 – agendapunt 7b 

 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN COMPETITIEREGLEMENT  
 
 
Artikel 3, het begrip “Team” luidt als volgt: 
 
Artikel 3 Begrippen  
Team: een aan de competitieleiding opgegeven combinatie van ten minste twee, voor de landelijke competitie 
ten minste drie competitiegerechtigde leden, behorende tot één lid-vereniging. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 
Artikel 3 Begrippen  
Team: een aan de competitieleiding opgegeven combinatie van ten minste twee, voor de landelijke competitie 
ten minste drie, en ten hoogste zes competitiegerechtigde leden, behorende tot één lid-vereniging. 
Afdelingsbesturen kunnen andere maximum aantallen leden per team vaststellen. 
 
 
Toelichting 
De afgelopen jaren blijkt dat met name in de hoogste klasse(n) van de landelijke seniorencompetities het 
aantal spelers per team toeneemt. Sommige teams bestaan uit 10 spelers. Omdat de niveauverschillen 
tussen de spelers in die teams zeer groot zijn, worden de wedstrijden ten opzichte van elkaar steeds minder 
evenwichtig. Met het oog hierop wil het HB een maximum aantal spelers per team. Het aantal van zes is 
voldoende om onder normale omstandigheden in alle wedstrijden zonder invallers te kunnen spelen. 
 
 
Artikel 3 Begrippen 
Wedstrijdformulier: het door het Bondsbureau tegen betaling te verstrekken formulier voor het vastleggen van 
de uitslagen van competitiewedstrijden, dat de lid-verenigingen verplicht zijn te gebruiken.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 
Artikel 3 Begrippen  
Wedstrijdformulier: het door het Hoofdbestuur vastgestelde formulier voor het vastleggen van de uitslagen van 
competitiewedstrijden, dat de lid-verenigingen verplicht zijn te gebruiken.  
 
 
Toelichting 
Met de introductie van het Digitale Wedstrijdformulier komen de papieren wedstrijdformulieren te vervallen. 
Daarmee zal er geen sprake meer zijn van uitgifte van papieren wedstrijdformulieren door het Bondsbureau. 
Volgens het nu voorziene traject zal het Digitale Wedstrijdformulier vanaf 1 januari 2021 het officiële formulier 
zijn, in de rest van 2020 zal zeker nog met papieren formulieren worden gewerkt. De nieuwe formulering slaat 
zowel op het papieren als op het digitale formulier.  
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Artikel 28 luidt als volgt: 
 
Artikel 28 Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een 

dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams, zodat elke speler 
van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld 
door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het 
enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens 
een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel van die 
betreffende competitiewedstrijd.  

2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider als zodanig is 
aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn. 

3. Voor de eredivisie dames en heren geldt een aparte regeling welke door middel van een 
Hoofdbestuursbesluit wordt vastgesteld. 

 
Het Hoofdbestuur stelt voor aan dit artikel een nieuw tijdelijk lid 4 toe te voegen: 
 
Artikel 28 Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een 

dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams. In wedstrijden 
bestaande uit tien sets speelt elke speler van het ene team een set tegen elke speler van het andere team. 
Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die 
competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn 
vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel 
worden opgesteld in het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd.  

2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider als zodanig is 
aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn. 

3. Voor de eredivisie dames en heren geldt een aparte regeling welke door middel van een 
Hoofdbestuursbesluit wordt vastgesteld. 

4. Vanaf 1 september 2020 zal, in verband met het verbod op het spelen van het dubbelspel in tafeltennis, in 
competitiewedstrijden in seniorencompetities geen dubbelspel worden gespeeld. Competitiewedstrijden van 
10 sets in seniorencompetities bestaan vanaf deze datum uit 9 sets. Deze bepaling geldt tot het moment 
dat het Hoofdbestuur besluit tot opheffing van het verbod op het spelen van het dubbelspel. 

 
Toelichting 
Zoals de situatie er nu voorstaat, mag worden verwacht dat per 1 juli 2020 weer tafeltennis mogelijk is en per 
1 september ook in wedstrijdverband kan worden gespeeld. De eisen die daar in verband met het voorkomen 
van de verspreiding van Covid-19 aan zullen worden gesteld zijn nog niet exact bekend. We gaan ervan uit 
dat de eis om tussen personen ten minste 1,5 meter afstand te houden hiertoe zal behoren. Deze eis geldt 
tijdens sportbeoefening niet voor mensen tot en met 18 jaar. Dat betekent dat in de seniorencompetities het 
spelen van het dubbelspel in de praktijk onmogelijk is. Het Hoofdbestuur heeft dan ook besloten om zo lang 
deze eis bestaat het spelen van het dubbelspel in geen enkele wedstrijdvorm voor senioren toe te staan. Dit 
betekent dat voor de landelijke seniorencompetities een competitiewedstrijd zolang deze eis van kracht is uit 9 
sets zal bestaan. In de landelijke jeugdcompetitie is het dubbel in ieder geval in de najaarscompetitie van 
2020 mogelijk. Tot 1 januari 2021 zijn er in de jeugdcompetities geen spelers die ouder zijn dan 18 jaar. Vanaf 
1 januari 2021 kan dit wel voorkomen. Mocht de 1,5-meterregel na 1 januari 2021 nog van kracht zijn, dan zal 
voor de voorjaarscompetitie jeugd nader worden bekeken hoe dit kan worden opgelost. 
Voor de afdelingscompetities zullen analoge aanpassingen worden aangebracht in de 
afdelingscompetitiereglementen, uiteraard passend bij de speelsystemen van deze competities. 
 
Lid 4 geldt tot het moment dat de eis om 1,5 meter afstand te houden komt te vervallen. Op dat moment 
vervalt lid 4 en gelden de "oude" spelsystemen. Indien dit tijdens een competitie gebeurt, blijft lid 4 gelden tot 
het einde van deze competitie. 
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Artikel 37 lid 2 luidt als volgt: 
 
Artikel 37 Niet opkomen van een team 
2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of 

overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet 
opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformu-
lier aantekening gemaakt. De aanvoerder zendt dit formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de 
betrokken competitieleider. Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan 
het team niet kwam opdagen. 

 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 
Artikel 37 Niet opkomen van een team 
2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of 

overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet 
opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformu-
lier aantekening gemaakt.  

 
 
Toelichting 
De huidige tekst gaat uit van een papieren wedstrijdformulier dat met een geschreven handtekening per post 
aan de competitieleider dient te worden gezonden. Met de invoering van het Digitale Wedstrijdformulier is het 
inzenden van een formulier op deze wijze niet meer mogelijk. In het Digitale Wedstrijdformulier wordt bij niet 
opkomen van een team een aantekening gemaakt. Deze is leesbaar voor de competitieleider die vervolgens 
de bijbehorende actie kan ondernemen.  
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020  
Bijlage 18 – agendapunt 7c 

 
 
 
 
 

WIJZIGING TUCHTREGLEMENT  
 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor een nieuw artikel 20a toe te voegen:  
 

Artikel 20a Beklag tegen beschikking aanklager NTTB 

20a.1. De beslissing tot niet-ontvankelijk verklaren of tot niet-instellen verdere vervolging van de aanklager is 

geen uitspraak zoals bedoeld in artikel 16. 

20a.2 Beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB is alleen mogelijk indien de aanklager NTTB 

besluit niet tot verdere vervolging over te gaan of een aangifte niet-ontvankelijk verklaart. 

20a.3 Beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB als bedoeld in lid 2 staat voor de rechtstreeks 

belanghebbende open bij de voorzitter van de Commissie van Beroep.  

20a.4 Het beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB moet binnen twee weken na de 

verzenddatum van de beschikking van de aanklager NTTB worden toegezonden aan het Bb dat hierop 

de datum van ontvangst aantekent. Binnen twee werkdagen na ontvangst van het klaagschrift draagt 

het Bb zorg voor doorzending aan de voorzitter van de CvB en stuurt het een ontvangstbevestiging aan 

de inzender. Het klaagschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de 

CvB wenselijk acht. 

20a.5 De voorzitter van de CvB kan de beschikking van de aanklager NTTB bevestigen, wijzigen, ongedaan 

maken of terugwijzen naar de aanklager NTTB. 
 
 
Toelichting 
Na aangifte van een mogelijk strafbaar feit bij de Tuchtcommissie wordt deze in eerste instantie voorgelegd 
aan de aanklager NTTB. Deze bepaalt tegen wie de aanklacht is gericht en formuleert de aanklacht. De 
aanklager NTTB kan een schikkingsvoorstel doen. De aanklager NTTB kan daarnaast een zaak niet-
ontvankelijk verklaren.  
Bij een aantal tuchtzaken is gebleken dat degene die de aangifte deed bezwaar had tegen het een 
beschikking van de aanklager NTTB, met name tegen het niet-ontvankelijk verklaren van een aangifte. Waar 
tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep, bestaat een 
vergelijkbare mogelijkheid tegen een beschikking van de aanklager NTTB niet. Het HB, geadviseerd door de 
Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de Reglementscommissie, is van mening dat een 
mogelijkheid tot beklag. wel dient te bestaan.  
Het nieuwe artikel 20a regelt deze mogelijkheid. Het beklag wordt aangetekend bij de Commissie van Beroep. 
Beklag kan alleen worden gedaan indien de aanklager NTTB een aangifte bij de Tuchtcommissie niet-
ontvankelijk verklaart, of besluit tot niet verder vervolgen. Hiermee wordt voorkomen dat ook tegen andere 
beschikkingen van de aanklager NTTB, bijvoorbeeld een schikking of de aangifte ontvankelijk verklaren en 
door de Tuchtcommissie laten behandelen, beklag kan worden gedaan. Zeker in het laatste geval zou dat 
betekenen dat de Tuchtcommissie wordt overgeslagen, omdat de behandeling dan direct bij de Commissie 
van Beroep terecht komt. .   
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 4 juli 2020 
Bijlage 19 – agendapunt 8a 
 
 
 
 
 

BESTUURLIJKE ZAKEN  
VOORSTEL WERKGROEP JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN 
 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
  
Het Hoofdbestuur heeft vorig jaar een werkgroep, bestaande uit Charlotte Appels, Emie Dekker, Hans van 
Haaren en Robert van der Wateren, in het leven geroepen om het decoratiestelsel van de NTTB te 
onderzoeken en zo nodig voorstellen te doen voor modernisering en aanpassingen. Aanleiding hiervoor was 
dat in de laatste decennia de toekenning van onderscheidingen op basis van verschillende criteria is gedaan. 
Daarnaast is het voorstel gemaakt om te borgen dat toekenning van een onderscheiding niet afhankelijk is 
van het op dat moment zittende bestuur, maar toegekend wordt op basis van vastgelegde criteria. 
De werkgroep heeft haar rapportage afgerond en aangeboden aan het Hoofdbestuur. Na bespreking in twee 
opeenvolgende vergaderingen, waarin het Hoofdbestuur de werkgroep van opmerkingen en suggesties heeft 
voorzien, is de rapportage thans gereed om voorgelegd te worden aan u, Bondsraadsleden. De werkgroep 
verneemt graag ook uw opmerkingen en suggesties om deze te verwerken in de rapportage en zo tot een 
breed gedragen voorstel te maken. 
 
Bij vaststelling van de rapportage kan worden overgegaan tot het benoemen van een Commissie 
Onderscheidingen. Gezien het zelfstandige en onafhankelijke karakter wordt voorgesteld dit een commissie 
van de Bondsraad te laten worden. De werkgroep is bereid en beschikbaar om de BRV te adviseren over 
mogelijke kandidaten voor de initiële samenstelling van de Commissie Onderscheidingen 
  
Het Hoofdbestuur vraagt u om uw reactie op deze rapportage, zodat deze in november 2020 vastgesteld kan 
worden en zodat eveneens in november 2020 de leden van de Commissie Jubilea en Onderscheidingen 
kunnen worden benoemd. 
  
Voorgesteld tijdspad: 
Bespreking van het voorstel in de bondsraadsvergadering  juli 2020 
Aanpassing van het voorstel op geleide van de reactie BRV  juli – september 2020 
Versturen definitieve versie met de bondsraadsstukken   22  oktober 2020 
Vaststelling van het voorstel in de bondsraadsvergadering  november 2020 
Benoeming van de commissieleden in de bondsraadsvergadering november 2020 
  
Wij vernemen graag uw reacties. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond 
  
Jan Simons 
Voorzitter 
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Opdrachtgever: Het Hoofdbestuur van de NTTB. 
 
Opdrachtnemer: De werkgroep Jubilea en Onderscheidingen. 
 
1. Inleiding 
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft begin 2019 een werkgroep Jubilea en Onderscheidingen ingesteld met 
als doel een voorstel te doen voor een voor de gehele NTTB geldende reglementering voor jubilea en 
onderscheidingen. De in de opdracht opgenomen termijn is niet gerealiseerd, omdat de uitwerking (veel) meer 
tijd vergde dan ingeschat. 
In dit document geven we eerst de samenvatting weer van het voorstel, waarna dit verder wordt uitgewerkt. 
Indien gewenst willen leden van de werkgroep dit voorstel toelichten in een HB- vergadering. 
 
2. Samenvatting voorstel 
Onderscheidingen worden niet langer toegekend door het Hoofdbestuur of de Bondsraad, maar door een 
onafhankelijke Commissie Onderscheidingen. Basis daarbij is een voordracht die wordt gedaan door een lid 
van de NTTB en ondersteund door tenminste drie andere leden.  De Commissie Onderscheidingen 
beoordeelt de aanvraag aan de hand van de voor de aanvraag vastgestelde criteria en neemt hierop een 
gemotiveerde beslissing. Ten behoeve van het indienen van een voordracht is een overzicht bijgevoegd met 
algemene voorwaarden en een (niet-limitatieve) opsomming van criteria voor toekenning.  
Er moet ook aandacht worden besteed aan andere gedenkwaardige zaken. Hiervoor is het begrip 
memorabilia geïntroduceerd, deze gedenkwaardige zaken worden op basis van een overzicht beoordeeld 
door het Bondsbureau. Het Bondsbureau regelt verder de afhandeling hiervan. 
Voor het uitvoeren van het voorstel moeten de Statuten, het Algemeen Reglement en het Afdelingsreglement 
worden aangepast. 
 
3. Samenstelling werkgroep en opdrachtformulering 
3.1 Samenstelling werkgroep 
De werkgroep Jubilea en Onderscheidingen is als volgt samengesteld: 
- Charlotte Appels; 
- Emie Dekker; 
- Hans van Haaren; 
- Robert van der Wateren. 
De werkgroep is bij de werkzaamheden intensief geadviseerd en ondersteund door Antoinette de Jong en 
Achim Sialino. 
 
3.2 Opdrachtformulering 
De opdracht is door het HB als volgt geformuleerd: 
Gebleken is dat de huidige richtlijnen, enerzijds met betrekking tot jubilea en dergelijke en anderzijds voor het 
toekennen van onderscheidingen, gedateerd zijn. Het Hoofdbestuur heeft een aantal mensen binnen de 
Tafeltennisbond gevraagd mee te denken over aanpassingen en vernieuwingen op dit gebied. Onlangs heeft 
een bijeenkomst plaatsgevonden met betrokkenen, waarbij uitgangspunten voor de aanpassingen en 
vernieuwingen zijn voorgesteld. Zie hiervoor het bijgevoegde verslag van deze bijeenkomst (bijlage 1). 
 
Het HB besluit om een werkgroep Jubilea en Onderscheidingen in te stellen met de opdracht: 
Werk met inachtneming van vorenbedoelde uitgangspunten een voorstel uit voor een voor de gehele NTTB 
geldende reglementering op het gebied van onderscheidingen en memorabilia. Het uitgewerkte voorstel wordt 
aangeboden aan de vergadering van het Hoofdbestuur van september 2019. 
De voorzitter benoemt de leden van de werkgroep.  
 
4. Aanpak 
De leden van de werkgroep hebben in een aantal bijeenkomsten discussies gevoerd en afspraken gemaakt 
over de uitvoering van verschillende deelaspecten van de opdracht. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande 
documenten over jubilea en onderscheidingen van de NTTB en van andere sportbonden. 
Daarbij is al snel de keuze gemaakt om vooral de aandacht te richten op de uitwerking van een systematiek 
voor het toekennen van onderscheidingen. De werkgroep ziet de toekenning van memorabilia als min of meer 
een automatisme voortvloeiend uit afgesproken gebeurtenissen, waarbij de uitvoering ligt op het Bondsbureau. 
 
5. Onderscheidingen en memorabilia 
Uit de diverse bestaande documenten op het gebied van jubilea en onderscheidingen en de ervaringen van 
de werkgroepleden heeft de werkgroep de volgende conclusie getrokken. Voor het toekennen van 
onderscheidingen dan wel andere tekenen van waardering bij verschillende gebeurtenissen zijn geen 
eenduidige criteria. Ook bestaat geen uniforme aanpak. Het toekennen van onderscheidingen is mede 
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afhankelijk van het belang dat een zittend HB hier aan hecht. 
De werkgroep stelt daarom voor het toekennen van onderscheidingen op een andere wijze vorm te geven. 
Uitgangspunt is een voordracht die wordt gedaan door een lid van de NTTB en wordt ondersteund door 
tenminste drie andere leden. De voordracht wordt beoordeeld door een daartoe in te stellen Commissie 
Onderscheidingen, die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van de voordracht. Naast het toekennen 
van de titel behorende bij de onderscheiding wordt een stoffelijk aandenken in de vorm van een beeldje 
uitgereikt. Voor het uitreiken kan worden gedacht aan een jaarlijks moment tijdens een evenement of een 
individueel moment.  
De NTTB kent volgens de reglementen als onderscheidingen: Lid van Verdienste, Erelid en Bondsridder. In 
de praktijk wordt tevens het Bondsonderscheidingsteken toegekend, dit is echter in de reglementen niet 
opgenomen als toe te kennen onderscheiding. De werkgroep stelt voor het Bondsonderscheidingsteken niet 
als onderscheiding aan te merken en op te nemen bij de memorabilia. 
De toekenning van memorabilia ziet de werkgroep als een automatisme dat volgt uit afgesproken 
gebeurtenissen. Te denken valt hierbij aan een bijzondere verjaardag, huwelijk of huwelijksjubileum, geboorte, 
ziekte, verhuizing, toekenning Koninklijke onderscheiding, overlijden, enz..Het overzicht van deze memorabilia 
is bijgevoegd (bijlage 2). Daarnaast kan hierbij worden gedacht aan het uitoefenen van een bepaalde functie 
gedurende een flink aantal jaren, ofwel een jubileum in een bepaalde functie en het uitreiken van een 
bondsmedaille in brons, zilver en goud. Degenen aan wie de bondsmedaille is uitgereikt worden opgenomen 
op de website van de NTTB, net als degenen die drager zijn van het bondsonderscheidingsteken. De 
uitvoering van de memorabilia wordt naar de mening van de werkgroep belegd bij het Bondsbureau. 
 
6. Commissie Onderscheidingen 
De Commissie Onderscheidingen van de NTTB bestaat bij voorkeur uit vijf leden. De commissie bepaalt wie 
van hen de rol van voorzitter en de rol van secretaris vervult. 
De hoofdtaak van de commissie is het beoordelen van ingediende voorstellen tot het toekennen van een 
onderscheiding en hierover een gemotiveerde beslissing nemen. 
De leden van de commissie kunnen geen voordracht doen, noch een voordracht ondersteunen. 
Als een lid van de commissie wordt voorgedragen voor een onderscheiding, neemt dat lid geen deel aan de 
bespreking en besluitvorming daarover. 
 
7. Uitgangspunten van de Commissie Onderscheidingen en profiel van de leden 
Het is noodzakelijk dat de leden van de Commissie Onderscheidingen breed worden erkend vanwege hun 
langdurige betrokkenheid bij de tafeltennissport en hun daardoor opgebouwde uitgebreide netwerk. 
Het is tevens noodzakelijk dat de verschillende leden van de commissie de verschillende bloedgroepen 
binnen het tafeltennis kennen. De leden van de commissie moeten dan ook brede kennis en inzicht hebben 
van de vereisten en omvang van de vrijwilligersfuncties op regionaal of landelijk niveau. Dit vertaalt zich in 
drie vereiste vormen van inzicht  in het tafeltennis bij een of meer van de leden van de Commissie 
Onderscheidingen: 
- breedtesport; 
- topsport; 
- bestuurlijk. 
Bij het vervullen van een vacature in de commissie moet zorg gedragen worden dat de verschillende vereiste 
vormen van inzicht in het tafeltennis geborgd blijven. Hierbij gelden de voor commissies van de Bondsraad 
gebruikelijke procedures. 
Hierbij gevoegd zijn de uitgangspunten van de commissie, het profiel van de leden en de competenties 
(bijlage 3). De werkgroep kan adviseren over mogelijke kandidaten voor de initiële samenstelling van de 
Commissie Onderscheidingen. 
 
8. Aanvraag en toekenning van onderscheidingen 
De aanvraag voor een onderscheiding kan worden gedaan door elk volwassen lid van de NTTB. Ook de 
persoon voor wie de onderscheiding wordt aangevraagd dient volwassen te zijn. Er mag geen familiaire of 
andere relationele band zijn tussen de hoofdaanvrager, minimaal een van de mede-aanvragers en degene 
voor wie de onderscheiding wordt aangevraagd. 
Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van bijgevoegd aanvraagformulier (bijlage 4). Dit aanvraagformulier 
kan worden gedownload van de site van de NTTB en via e-mail of per post ingediend bij de Commissie 
Onderscheidingen. 
De Commissie Onderscheidingen raadpleegt voorafgaand aan de toekenning van een onderscheiding de 
Directeur NTTB, deze informeert zo nodig het Hoofdbestuur hierover. Indien de Directeur NTTB bedenkingen 
aangeeft tegen de benoeming worden deze door de Commissie Onderscheidingen meegenomen in de 
overwegingen voor toekenning van de onderscheiding. Bij onoverkomelijke bedenkingen kan de Directeur 
NTTB een veto uitspreken, deze informeert het Hoofdbestuur hierover. In dat geval wordt geen 
onderscheiding toegekend. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Bondsraad. Het veto wordt daarin 
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toegelicht door het Hoofdbestuur. De Bondsraad kan met een meerderheid van twee/derde plus een van het 
maximaal aantal uit te brengen stemmen het veto van de Directeur NTTB ongedaan maken. 
Afhankelijk van de motivering in de aanvraag kan de Commissie Onderscheidingen de onderscheiding 
toekennen voor een specifiek genoemde afdeling. 
De Commissie Onderscheidingen geeft advies over degene die de onderscheiding uitreikt, bij een erelid vindt 
uitreiking bij voorkeur plaats door de voorzitter van de NTTB. 
 
9. Criteria ereleden en leden van verdienste 
Bijgevoegd is een overzicht met enkele algemene voorwaarden voor het toekennen van een onderscheiding, 
alsmede een (niet limitatieve) opsomming van criteria voor toekenning (bijlage 5). 
 
10. Aan te passen reglementen 
De Commissie Onderscheidingen wordt in de Statuten opgenomen als een commissie van de Bondsraad. 
Wijziging van de Statuten vereist dat 17 leden van de Bondsraad hiermee instemmen. 
Daarnaast moeten het Algemeen reglement en het Afdelingsreglement worden gewijzigd waarvoor een 
enkelvoudige meerderheid in de Bondsraad is vereist. 
De volgende aanpassingen in de reglementen zijn nodig: 
 
Wijzigingen in de Statuten: 
- artikel 5, lid 1; 
- artikel 7, lid 2; 
- nieuw artikel 24 (voor de Commissie Onderscheidingen). 
 
Wijzigingen in het Algemeen Reglement: 
- artikel 8, leden 1 en 2; 
- artikel 29, lid 1; 
- nieuwe artikelen 34 (voor de Commissie Onderscheidingen) en 35 (taken en bevoegdheden van de 
Commissie Onderscheidingen). 
 
Wijzigingen in het Afdelingsreglement: 
- artikel 1, lid 2; 
- artikelen 12 en 13 worden samengevoegd en gewijzigd. 
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Bijlage 1 
 
 

Verslag bijeenkomst Onderscheidingen d.d. 12 januari 2019  
 
Aanwezig: Emie Dekker, Hans van Haaren, Antoinette de Jong, Achim Sialino, Robert van der Wateren  
 
Aanleiding:  
Het moderniseren van de huidige regelingen. Hierin zijn meerdere groepen niet opgenomen en deze kunnen 
dus geen onderscheiding krijgen. Daarnaast zijn bepaalde acties niet meer van deze tijd.  
De NTTB en de 8 afdelingen hebben verschillende systemen.  
Voordracht voor een onderscheiding wordt alleen door bepaalde groepen gedaan.  
 
Uitgangspunten/ideeën:  
- Helder systeem: wat, wanneer, hoe en wie  

- Eén systeem voor de gehele bond (landelijk én afdelingen / uitstraling van 1 NTTB)  

- Twee delen: onderscheidingen en memorabilia  
Onderscheidingen:  
o Iedereen moet een verzoek kunnen indienen voor het toekennen van een onderscheiding.  

o Dit verzoek dient via een formulier ingediend te worden bij een commissie van voorbereiding die 
onderzoekt of de aangemelde persoon voor een onderscheiding in aanmerking komt en geeft een 
advies aan het HB. Het HB besluit over de toekenning van een onderscheiding.  

o Het protocol voor het aanvragen moet van bovenaf worden vastgesteld.  

o Eén maal per jaar onderscheidingen toekennen (vgl. lintjesregen)  

o Andere vorm van onderscheiding (denk aan de bloeddruppel in brons, zilver en goud van de 
Bloedbank).  

 
Memorabilia:  
Hieronder valt alle lief en leed, bijzondere gebeurtenissen, die niet onder onderscheidingen vallen: 
jubilea, sterfgevallen, bijzondere prestaties, enz.  
Richtlijnen hiervoor uitschrijven.  

 
Actiepunten:  
- Nagaan bij andere bonden hoe het decoratiesysteem is opgezet.  

- Het HB formuleert een opdracht voor de werkgroep: Het decoratiestelsel beschouwen en moderniseren.  

- Een werkgroep benoemen (4/5 personen) die het decoratiestelsel in de breedste zin van het woord bekijkt 
en aanpast. Hierbij gebruik maken van de mensen die gereageerd hebben (klankbord). De werkgroep zal in 
ongeveer 9 maanden de opdracht afronden.  

- Daarna een commissie benoemen die het toekennen van de onderscheidingen voorbereidt  
 
----------------------------- 
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Bijlage 2 

 

MEMORABILIA 
 
1. Jubilea 
Verenigingen:  

- 50 jaar: spiegel (niet meer van deze tijd. Alternatief?) 
- 75 jaar: Het is nu een voorzittershamer / beeldje tafeltennisser  
- 100 jaar: Groot plakkaat/wandbord 
- Overige jubilea (als deze worden aangekondigd door een uitnodiging voor de receptie): kaart of brief 

van de voorzitter 
 
Actieve officials, dienstjubileum (zoals b.v. scheidsrechters, toernooileiders, bondsvertegenwoordigers, 
commissieleden): 

- Bondsmedaille in brons (25), zilver (40) en goud (50 jaar) 
. 

- 100e keer activiteit (denk aan toernooiorganisatie, BV, interland, wedstrijd): attentie – een hanger met 
gouden batje en cijfer 100 o,i.d, 

 
Opening verenigingsaccommodatie:  

- (vertegenwoordiging van) Tafeltennisbond / HB 
- cadeau is nu een klok, alternatief: hygrometer/thermometer met NTTB logo, andere attentie die goed 

zichtbaar is in de speelzaal/eigen kantine? 
 
Langdurig NTTB-lidmaatschap:  

- 50 jaar lid: pen met inscriptie, uit te reiken tijdens de NK-A, uitnodiging voor jubilaris met partner voor 
verzorgde dag met hapje en drankje  

- Bij niet-bezoeken NK: Via de vereniging (evt  pen uitreiken tijdens ALV of bezoek HB aan afd.?) 
 
Sportbonden en aanverwante organisaties 
Op uitnodiging individueel te bepalen door de directie van het Bondsbureau 
 
2. Persoonlijke omstandigheden:  
Actieve officials (zoals BR-leden, landelijke commissieleden, , HB-leden, Afdelingsvoorzitters, 
landelijke commissieleden), maar ook ereleden en leden van verdienste, (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

a. Kaart is de basis 
b. Boeket (bij (speciale groepen) bij bijzondere gelegenheden of een lintje 
c. Onderscheid tussen actieve en niet meer actieve functionarissen. 
d. Bij (ernstige) ziekte: aandacht door contact, kaartje, bloemetje. Informatie door AB aan Bb 
e. Afscheid: uitzwaaien door AB, dinertje 

 
Bijzondere omstandigheden en groepen: 
Afscheid afdelingsvoorzitters / voorzitter NTTB / voorzitter NOC*NSF en andere voorzitters waarmee een 
relatie is. 
Bij deze functionarissen maakt de directie van het Bondsbureau de afweging. 
 

3. Sportprestaties OS / PS / EK/ WK / ES / ETTU TOP 16 / WorldCup (WC) / World Team Cup 
(WTC) (bij uitzending door de NTTB): 

- Individuele medaille: bloemen (ook voor de coach, fysio, enz, bij voorkeur direct bij terugkeer)   
- Medaille nationaal seniorenteam (inclusief coach, fysio, enz): bloemen (direct bij terugkeer)  

 
Olympisch / Paralympische medaille = bondsmedaille in goud 
EK / WK / EG / ETTU TOP 16/ WC / WTC: medaille = bondsmedaille in brons / gouden medaille = 
bondsmedaille in zilver. Altijd NTTB logo, formaat. Sint Lucas in boxtel 
 
Clubteams in Europese competities (ECL/ETTU Cup: bereiken finale: winnaar of 2e plaats: Kaart/bloemen, 
bezoek receptie 
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BIJLAGE bij de Memorabilia 
 

 Bijzondere 
Verjaardag 

Huwelijk 
(s)jubileum 

Geboorte Ziekte Verhuizing Lintje Overlijden Bijz. 
gebeuren 

HB Kaart/ 
bloemen 

Bloemen en 
bezoek 

Kaart Bloemen Bloemen Bloemen Rouwstuk + uitvaart 1 Kaart 

BR Kaart Bloemen Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk + uitvaart 1 Kaart 

Plv BR Kaart Bloemen Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk + uitvaart 1 Kaart 

Vrijwilligers cies Bloemen Bloemen en 
bezoek 

Kaart Kaart/ 
bloemen 

Kaart Bloemen Rouwstuk Kaart 

Bondssrs/TNL/cie. 
lid/docenten 

Bloemen Bloemen Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk Kaart 

Ereleden Bloemen Bloemen Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk + uitvaart 1 Kaart 

Leden van 
verdienste 

Bloemen Kaart Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk + uitvaart 1 Kaart 

Vz cies Kaart Kaart Kaart Bloemen Kaart Bloemen Rouwstuk Kaart 

Vz afd Kaart Kaart Kaart Bloemen Kaart Bloemen Rouwstuk Kaart 

Afd.bestuurders Kaart Kaart Kaart Kaart Kaart Bloemen Rouwstuk/ kaart Kaart 

Verenigingsofficials Kaart Kaart Kaart Kaart Kaart bloemen Kaart Kaart 

Oud HB-leden 2 Kaart Kaart Kaart Kaart Kaart Bloemen Kaart Kaart 

         

         

         

1 Uitvaart kan per persoon bekeken worden, wel of geen bezoek afhankelijk van activiteiten 
2 Afhankelijk van periode van activiteit, afhankelijk van hoe lang het geleden is dat hij/zij is afgetreden. 
3 Personeel dat ook vrijwilligerswerk doet kan een onderscheiding krijgen. 
 

 
De directie van het Bondsbureau kan per situatie een ander protocol voorstellen. 
De directie van het Bondsbureau wordt gevraagd deze lijst van memorabilia zelf aan te vullen en door te ontwikkelen zodat ook in de toekomst (bij 
een nieuwe directie) dezelfde manier van waarderen en reactie geborgd kan worden. 
 
 
De memorabilia van het personeel behoren opgenomen te worden in een Personeelsreglement. De werkgroep maakt hiervoor een opzet. 
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Bijlage 3 

 
 

Uitgangspunten van de Commissie Onderscheidingen en profiel van de leden  
 

Uitgangspunten Commissie Onderscheidingen 

 

De Commissie Onderscheidingen van de NTTB bestaat bij voorkeur uit vijf leden, waarvan minimaal twee 

vrouwen. Voor besluitvorming over ingediende voorstellen is tenminste de deelname van vier leden aan 

de beraadslagingen vereist. 

 

De commissie bepaalt wie van hen de rol van voorzitter en wie de rol van secretaris vervult. 

De hoofdtaak van de commissie is het beoordelen van ingediende voorstellen tot het toekennen van een 

onderscheiding en hierover een gemotiveerde beslissing nemen. 

De leden van de Commissie Onderscheidingen kunnen geen voordracht doen, noch een voordracht 

ondersteunen. 

Als een lid van de Commissie Onderscheidingen wordt voorgedragen voor een onderscheiding, neemt 

dat lid geen deel aan de bespreking en besluitvorming daarover. 

 

Profiel van de leden 

 

Het is noodzakelijk dat de leden breed worden erkend vanwege hun langdurige betrokkenheid bij de 

tafeltennissport en hun daardoor opgebouwde uitgebreide netwerk. 

Het is tevens noodzakelijk dat de verschillende leden van de commissie de verschillende bloedgroepen 

binnen het tafeltennis kennen. Hierbij wordt gedacht aan: 

- Breedtesport:  

- volwassenen, recreatiesport; 

- volwassenen, wedstrijdsport; 

- jeugd; 

- para; 

- senioren (50+). 

- Topsport: 

- jeugd; 

- volwassenen; 

- para. 

- Bestuurlijk 

 

Over het algemeen zullen voorstellen voor het toekennen van een onderscheiding worden ingediend voor 

mensen die zich langdurig en belangeloos hebben ingezet binnen of voor de verschillende doelgroepen. 

De leden van de commissie moeten dan ook brede kennis van en inzicht hebben in de vereisten en 

omvang van de vrijwilligersfuncties op regionaal of landelijk niveau. 

 

Een en ander vertaalt zich dus in drie vereiste vormen van inzicht  in het tafeltennis bij een of meer van 

de leden van de Commissie Onderscheidingen: 

- breedtesport; 

- topsport; 

- bestuurlijk. 

 

Competenties van de leden 

Analyserend vermogen Systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen. 

Onafhankelijkheid Zonder afhankelijkheid loyaal zijn aan de NTTB en de tafeltennissport in het 

algemeen. 

Inzicht in de omgeving Omgevingsfactoren meenemen in de oordeelsvorming. 
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Organisatiesensitiviteit In de beoordeling alle relevante belangen van de NTTB en de 

tafeltennissport in het algemeen meewegen. 

Empathie Aandacht hebben voor de gevoelens, houding en motivatie van anderen en 

daarvoor openstaan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening 

mee houden. 

Omgevingsbewustzijn Rekening houden met gevolgen. 

Kritisch Beoordelen van voorstellen met een positief kritische insteek. 

Oordeelsvorming Voorstellen beoordelen en komen tot realistisch en afgewogen oordeel. 

Samenwerken Komen tot een gezamenlijk, zoveel mogelijk unaniem, oordeel. 

Integriteit Rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig de 

algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen. 
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Bijlage 4 

 

AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB 
 
U wilt een voordracht doen voor een onderscheiding van de NTTB. 
U kunt dit doen door bijgaand aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de Commissie 
Onderscheidingen via e-mail (xx@xx.nl) of per post (xx) (nog in te vullen).  
 
Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld, waarbij vooral een uitgebreide 
toelichting van groot belang is voor de beoordeling van de aanvraag. 
De indieners dienen NTTB-leden van 18 jaar of ouder te zijn. 
Er mag geen familiaire of andere relationele band zijn tussen de hoofdaanvrager, minimaal een 
van de mede-aanvragers en de persoon voor wie de aanvraag wordt ingediend. 
 
Criteria voor een voordracht (de opsomming is niet limitatief; ook is het geen voorwaarde dat de 
voor te dragen kandidaat aan alle voorwaarden voldoet: 
 
De voor te dragen kandidaat: 
- was ouder dan 18 jaar en lid van de NTTB ten tijde van de periode waarover de voordracht 
wordt ingediend; 
- is iemand van onbesproken gedrag; 
- is langdurig actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd zijn 
uitgevoerd; 
- heeft een aantoonbare bijdrage geleverd in de vorm van aanwijsbare prestaties en/of 
resultaten; 
- is loyaal, constructief en positief tegenover de tafeltennissport. 
 
Daarnaast voor Erelid: 

- de verdienste en inzet van de kandidaat moet van zeer grote (grensverleggend) 
nationale en/of internationale betekenis zijn voor de continuïteit en/of en het aanzien van 
de Nederlandse Tafeltennisbond en/of de tafeltennissport in het algemeen; 

- de kandidaat moet bijzondere initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot een 
wezenlijke verbetering / vernieuwing in de tafeltennissport: 
de verdienste 

a) is op basis van langdurige én uitstekende kwalitatieve uitvoering van een of 
meerdere functies binnen het (hoofd)bestuur, óf 

b) binnen een commissie en/of werkgroep voor de landelijke en/of regionale 
organisatie steekt ver uit boven wat van leden verwacht mag worden, óf 

c) is geleverd op basis van bijzondere sportieve prestaties als topsporter; 
- de verdienste moet bij voorkeur van landelijke betekenis zijn geweest.   

 
Daarnaast voor Lid van Verdienste: 
- De kandidaat heeft gedurende zijn loopbaan als vrijwilliger een bijzondere prestatie laten zien; 
- De bijdrage moet van landelijke en/of regionale betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling 
van de tafeltennissport en/of voor het functioneren daarvan; 
- De verdienste is op basis van langdurige én goede kwalitatieve uitvoering van een of 
meerdere functies binnen de landelijke en/of regionale organisatie. 
 
Bij vragen over de aanvraag vanuit de Commissie Onderscheidingen wordt contact opgenomen 
met de hoofdaanvrager. 
De beslissing tot het al dan niet toekennen van een onderscheiding wordt schriftelijk en 
gemotiveerd meegedeeld aan de hoofdaanvrager. 
  

mailto:xx@xx.nl
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AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB                                 Blad 2 van 3 

 
De onderscheiding wordt aangevraagd voor: 

Naam   

Vereniging/afdeling   

Lid sinds   

Bondsnummer   

Functie   

Adres   

Postcode/woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mailadres   

    
Het verzoek wordt ingediend door: 

HOOFDAANVRAGER   

Naam   

Vereniging/afdeling   

Lid sinds   

Bondsnummer   

Functie   

Relatie met de te onderscheiden persoon   

Adres   

Postcode/woonplaats    

Telefoonnummer   

E-mailadres   

handtekening:   

    

TER ONDERSTEUNING:   

Naam   

Vereniging/afdeling   

Bondsnummer   

Functie   

Relatie met de te onderscheiden persoon   

handtekening:   

    

Naam   

Vereniging/afdeling   

Bondsnummer   

Functie   

Relatie met de te onderscheiden persoon   

handtekening:   

   

(3e persoon en toelichting op de achterkant)   
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AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB                                                              
Blad 3 van 3 

Naam   

Vereniging/afdeling   

Bondsnummer   

Functie   

Relatie met de te onderscheiden persoon   

handtekening:   

    

    

Bijzonderheden, opmerkingen en andere van belang zijnde gegevens 
(Hieronder dienen aanvragers duidelijk aan te geven wat de redenen en verdiensten zijn 
om voor betrokkene een onderscheiding aan te vragen.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Aanvraag gedaan    

Plaats:                                                 Datum: 
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Bijlage 5 

 

Criteria Ereleden en Leden van Verdienste 
 
Ereleden en leden van verdienste zijn NTTB-leden van 18 jaar of ouder, die wegens bijzondere 
verdiensten jegens de tafeltennissport als zodanig zijn benoemd.  
 
Voorwaarden en c\riteria voor een voordracht (de opsomming na de eerstgenoemde vijf voorwaarden is 
niet limitatief; ook is het geen voorwaarde dat de voor te dragen kandidaat aan alle criteria voldoet): 
 
De voor te dragen kandidaat: 

- Was ouder dan 18 jaar en lid van de NTTB ten tijde van de periode waarover de voordracht wordt 
ingediend; 

- is iemand van onbesproken gedrag; 
- is langdurig actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd zijn 

uitgevoerd; 
- heeft een aantoonbare bijdrage geleverd in de vorm van aanwijsbare prestaties en/of resultaten; 
- is loyaal, constructief en positief tegenover de tafeltennissport. 

 
Daarnaast voor Erelid: 

- de verdienste en inzet van de kandidaat moet van zeer grote (grensverleggend) nationale en/of 
internationale betekenis zijn voor de continuïteit en/of en het aanzien van de Nederlandse 
Tafeltennisbond en/of de tafeltennissport in het algemeen; 

- de kandidaat moet bijzondere initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot een wezenlijke 
verbetering / vernieuwing in de tafeltennissport: 
de verdienste 

d) is op basis van langdurige én uitstekende kwalitatieve uitvoering van een of meerdere 
functies binnen het (hoofd)bestuur, óf 

e) binnen een commissie en/of werkgroep voor de landelijke en/of regionale organisatie 
steekt ver uit boven wat van leden verwacht mag worden, óf 

f) is geleverd op basis van bijzondere sportieve prestaties als topsporter; 
- de verdienste moet bij voorkeur van landelijke betekenis zijn geweest.   

 
Daarnaast voor Lid van Verdienste: 

- de kandidaat heeft gedurende zijn loopbaan als vrijwilliger een bijzondere prestatie bijlagelaten 
zien; 

- de bijdrage moet van landelijke en/of regionale betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van 
de tafeltennissport en/of voor het functioneren daarvan; 

- de verdienste is op basis van langdurige én goede kwalitatieve uitvoering van een of meerdere 
functies binnen de landelijke en/of regionale organisatie. 

 
 

Gevolg van een benoeming bij beëindigd lidmaatschap: 
Een erelid of lid van verdienste dat bij benoeming geen lid meer is van de NTTB wordt 
persoonlijk lid. 
 
 


