AGENDA voor de digitale Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
op zaterdag 21 november 2020 om 10:00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen (ter informatie)
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie)
Opdracht van de Taskforce (ter besluitvorming)
3. Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering
a. Besluitenlijst Bondsraadsvergadering d.d. 4 juli 2020 (ter vaststelling)
b. Voortgang actielijst per 15 november 2020 (ter informatie)

bijlage 1

bijlage 2
bijlage 3

4. Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels Wedstrijdsport en Atletencommissie
(ter benoeming)
bijlage 4
5. Beleidsplannen en projectplannen
a. Visie op Jeugdsport (ter vaststelling)
b. Visie op Wedstrijdsport (ter vaststelling)
c. Herstructurering talentontwikkeling NTTB (ter vaststelling)
d. MJBP 2021+ Landelijk (ter vaststelling)
e. Activiteitenplannen afdelingen (ter informatie)
6. Financiën
a. Verslag van de Financiële Commissie (ter informatie)
b. Begroting 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
(ter vaststelling)
c. Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2020 (ter informatie)
7. Bestuurlijke zaken
a. Werkgroep Jubilea en onderscheidingen
i. Voorstel aanpassing decoratiestelsel (ter vaststelling)
ii. Benoeming leden Commissie Onderscheidingen (ter benoeming)
b. Reglementswijzigingen (ter vaststelling)
i. Statuten
ii. Algemeen Reglement
iii. Competitiereglement
iv. Afdelingsreglement
v. Reglement van Orde van de Bondsraad
vi. Anti-Dopingreglement
8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting
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bijlage 5
bijlage 6
bijlage 7
bijlage 8
bijlage 9

bijlage 10
bijlage 11
bijlage 12

bijlage 13
bijlage 14
bijlage 15
bijlage 16
bijlage 17
bijlage 18
bijlage 19
bijlage 20

Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 1 – agendapunt 2

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen (ter informatie, de aandachtspunten staan op de website)
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie)
Opdracht van de Taskforce (ter besluitvorming)

TARIEVENLIJST 2021
Bij de competitiebijdrage per seizoenshelft per team is een nadere toelichting gegeven m.b.t. het
maximaal aantal spelers dat is opgenomen in de teambjidrage.

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021
Wij hebben gemerkt dat abusievelijk de toelichting op de begroting 2021, bijlage 11a bij agendapunt 6b,
niet in de u eerder toegezonden stukken is opgenomen. In deze versie van het vergaderboek is deze
omissie gecorrigeerd.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 8 en de toelichting hierop zijn aangepast (deze tekst is in rood tekst)

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN
Bemerkingen van Paul Koopman (plv. BR-lid afd. Midden, erelid NTTB)
Agendapunt 7
1. Bevinding:
Het nieuw voorgestelde Artikel 24 Lid 1 van de Statuten is als volgt geformuleerd:
Er is een Commissie Onderscheidingen die tot taak heeft het beoordelen van ingediende voorstellen tot
en het toekennen van het erelidmaatschap, het lidmaatschap van verdienste van de NTTB of een
afdeling van de NTTB, of een andere NTTB-onderscheiding.
Bemerking: deze formulering noemt niet het erelidmaatschap van een afdeling van de NTTB.
De nieuwe voorstellen voor Artikel 1 Lid 2 en Artikel 12 van het Afdelingsreglement noemen wel het
erelidmaatschap van de afdeling.
Voorstel: herformuleer de voorgestelde Statutenwijziging als ….. toekennen van het erelidmaatschap of
lidmaatschap van verdienste van de NTTB, het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste van een
afdeling van de NTTB, of een andere NTTB-onderscheiding.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij zijn het ermee eens dat de voorgestelde tekst voor Statuten artikel 24 duidelijker is. Het voorstel
wordt volgens uw voorstel aangepast.
2. Bevinding:
Het nieuw voorgesteld artikel 35 Lid 1 van het Algemeen Reglement is door het HB als volgt
geformuleerd: … tot het toekennen van een onderscheiding aan een NTTB-lid te beoordelen en ….
Bemerking: hier wordt een beperking genoemd in de zin dat de voorgedragen persoon lid van de NTTB
dient te zijn. De vigerende reglementen kennen deze beperking niet en ook de bijlage 13 kent geen
beschouwingen dienaangaande over aanpassing van bestaande praktijk. Het is dus onduidelijk waar
deze beperking uit voortvloeit. In het verleden zijn onderscheidingen verleent aan personen die geen lid
van de NTTB waren en ook in de toekomst zou iemand (bijv. van ETTU of ITTF) te onderscheiden
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verdiensten voor de (Nederlandse) tafeltennissport in het algemeen kunnen hebben zonder lid te zijn van
de NTTB.
Voorstel: schrap “aan een NTTB-lid” uit het voorliggende voorstel.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het beleid ten aanzien van onderscheidingen is dat deze bedoeld zijn voor mensen die zich door
langdurig, intensief en waardevol werk voor de NTTB vrijwillig hebben ingezet. Het gaat daarbij in
nagenoeg alle gevallen om leden. Inderdaad zijn in het verleden (overigens hoogst zelden)
onderscheidingen verleend aan mensen die geen lid van de NTTB waren. De kans dat dit met het huidige
beleid voorkomt is zeer klein, maar mocht er toch aanleiding zijn, dan zal de onderscheiding worden
gecombineerd met een persoonlijk lidmaatschap van de NTTB (zonder contributiebetaling).
3. Bevinding:
Het nieuw voorgestelde Artikel 12 van het Afdelingsreglement bevat geen Lid dat analogie heeft met het
voorgestelde nieuw Artikel 8 Lid 2 van het Algemeen Reglement over de raadpleging van de Directeur
NTTB.
Vraag: waarom ontbreekt deze raadpleging in het Afdelingsreglement? In §8 van bijlage 13 wordt
hieromtrent geen onderscheid gemaakt tussen landelijk en afdelingsniveau.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Een aanvraag voor een onderscheiding wordt niet gedaan voor een specifieke onderscheiding, maar voor
een onderscheiding in algemene zin. De Commissie Onderscheidingen bepaalt voor welke
onderscheiding op welk niveau iemand in aanmerking komt. Daarbij past geen specifieke beschrijving in
het Afdelingsreglement. Daarnaast worden in de systematiek van de NTTB-reglementen de werkwijze en
procedures van landelijke opererende organen als de Commissie Onderscheidingen beschreven in het
Algemeen Reglement. Analoge beschrijvingen in andere reglementen zijn niet nodig.
4. Bevinding:
Het aanvraagformulier zoals gevoegd bij Bijlage 13 geeft voor de criteria voor het lidmaatschap van
verdienste zowel de landelijke als regionale optie duidelijk aan. Evenwel, de criteria voor het
erelidmaatschap geven wel duidelijk aan wanneer het Erelid-NTTB van toepassing is, maar zijn veel
minder duidelijk als het gaat om het erelidmaatschap van een afdeling.
Voorstel: omschrijf in het aanvraagformulier duidelijker de criteria voor het erelidmaatschap van een
afdeling.
Reactie van het Hoofdbestuur:
De bevindingen 4, 5 en 6 gaan er ten onrechte vanuit dat de aanvrager in het aanvraagformulier moet
aangeven welke onderscheiding wordt aangevraagd, inclusief of deze voor een afdeling dan wel landelijk
wordt aangevraagd. Er is bewust voor gekozen dit niet aan de aanvrager over te laten. De bedoeling is
dat een aanvraag zodanig wordt gemotiveerd dat de Commissie Onderscheidingen op basis daarvan een
gemotiveerde beslissing kan nemen en bij het toekennen daarvan beslist welke onderscheiding daarbij
past. In het aanvraagformulier zijn alleen criteria opgenomen om het onderscheid te duiden tussen het
erelid en het lid van verdienste, dit om de op te stellen motivering te ondersteunen.
5. Bevinding:
Het aanvraagformulier bevat geen vraag voor de indiener om aan te geven welke onderscheiding
aangevraagd wordt.
Bemerking: het komt relevant voor ten behoeve van een efficiënte beraadslaging van de Commissie
Onderscheidingen om te weten wat voor onderscheiding de indiener op het oog heeft.
Voorstel: neem in het aanvraagformulier de vraag op naar de aangevraagde onderscheiding.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Zie de reactie bij bevinding 4.
6. Bevinding:
Het nieuw voorgestelde Artikel 24 Lid 1 van de Statuten is zo geformuleerd dat de Commissie
Onderscheidingen ook tot taak heeft het beoordelen van ingediende voorstellen tot en het toekennen van
een andere NTTB-onderscheiding.
Bemerking: het aanvraagformulier refereert nergens aan deze andere NTTB-onderscheiding.
3

Voorstel: neem in het aanvraagformulier tekst op over de andere NTTB-onderscheiding (c.q.
bondsridder).
Reactie van het Hoofdbestuur:
Zie de reactie bij bevinding 4.
7. Bevinding:
In de voorstellen ontbreekt een toevoeging van de Commissie Onderscheidingen in Algemeen Reglement
Artikel 18 “Behandeling voorstellen”.
Vraag: waarom ontbreekt dit?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Algemeen Reglement artikel 18 geeft aan welke organen agendapunten kunnen aanmelden voor een
Bondsraadsvergadering. Twee van deze organen zijn vaste commissie van de Bondsraad: de
Fondsbeheerscommissie en de Reglementscommissie. Zij hebben dit recht vanuit specifieke taken, niet
omdat zij vaste commissies van de Bondsraad zijn. De Commissie Onderscheidingen heeft dit recht niet
nodig.
8. Bevinding:
In de voorgestelde Artikelen 34 en 35 van het Algemeen Reglement ontbreekt dat de Commissie
Onderscheidingen op enigerlei wijze verslag uitbrengt aan de Bondsraad (zie bijv. Algemeen Reglement
Artikel 31 Lid 4 waarin dit wel beschreven is voor de Fondsbeheer-commissie).
Vraag: waarom ontbreekt dit?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Alle vaste commissies van de Bondsraad maken een jaarverslag. Behandeling van deze jaarverslagen is
een standaard agendapunt in de voorjaarsbondsraad. Dit is voor geen van de huidige vijf vaste
commissies van de Bondsraad in de taakomschrijving opgenomen. Het is dan niet logisch dit voor de
Commissie Onderscheidingen wel te doen. Het in Algemeen Reglement 31 lid 4 genoemde verslag van
de Fondsbeheerscommissie is een apart verslag, dat deel uitmaakt van de jaarrekening van de NTTB.

Vragen van Wim Vreeburg – Financiële Commissie
Waarom dalen in de begroting van 2021 t.o.v. 2020 de kosten van scheidsrechters in de wedstrijdsport
van 44K naar 33K en de opbrengsten nog sterker van 34K naar 11K?
Reactie van het Hoofdbestuur:
In wedstrijdsport staan op de regel van de scheidsrechters de directe kosten en directe opbrengsten
m.b.t. scheidsrechters. De competitie werd begroot op iets meer dan € 23.000. Dit bestond uit de inzet bij
de eerste divisie en eredivisie van twee bondsscheidsrechters. De clubs betaalden hiervoor een
scheidsrechtersvergoeding van bij elkaar ongeveer € 28.000.
Vorig jaar zijn er twee dingen veranderd: Wij laten thuisspelende clubs zelf een eigen scheidsrechter van
hun vereniging inzetten. Hiervoor krijgen zij korting op de scheidsrechtersfee. Dit halveert ongeveer de
kosten. In de begroting van 2020 is een start gemaakt met de inschatting hiervan: in 2021 is het hele jaar
op basis van de nieuwe opzet.
Daarnaast verandert de opzet van deze competities voor dit seizoen. Los van het aantal wedstrijden dat
wijzigt doordat we van een jaarcompetitie teruggaan naar een najaars- en voorjaarscompetitie en dus
onder andere 2x play-offs spelen, wordt niet langer een zogenaamde “scheidsrechtersbijdrage” betaald
maar een fee voor inschrijving op de eerste- of eredivisie. Deze opbrengsten staan niet langer op de
regel “scheidsrechters” maar op de regel “competitie en vergoedingen”.
Voor 2021 wordt verwacht 3160 euro aan kosten voor de opleiding te betalen; van welk aantal
deelnemers aan de scheidsrechtersopleiding en welk totaalbedrag aan eigen bijdrage
scheidsrechtersopleiding is men uitgegaan?
Reactie van het Hoofdbestuur:
De inschatting voor 2021 is dat er 8 deelnemers zijn met € 395 kosten per deelnemer. Tot op heden
worden alleen kosten gemaakt omdat de opleiding voor 0 euro wordt aangeboden. Begrotingstechnisch
moet daar een waarde tegenover gezet worden.
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Vragen van Wido Engelen – Kandidaat Bondsraadslid functiezetel Wedstrijdzaken
-

De Task Force heeft de taak terug gegeven omtrent de nieuwe structuur van de BR. Wat is nu de
plan van aanpak? Is het niet verstandig dit in een aparte BRV samen hierover te discussiëren om
de snelheid erin te houden? Denk dat we nu moeten doorpakken.

Reactie van het Hoofdbestuur:
Er zijn meerdere vragen over de Taskforce gesteld. De Bondsraad heeft alle ruimte dit te bespreken en
het advies van de Taskforce te volgen of een ander vervolg hieraan te geven. Als hiervoor een aparte
bondsraadsvergadering de voorkeur heeft, gaan wij dat organiseren.
-

Trainers opleiden met perspectief op een baan. Hoe moet ik mij dat voorstellen, hoe wil men dit
aanpakken?

Reactie van het Hoofdbestuur:
Waar heeft deze vraag precies betrekking op? Als het opleidingen betreft is er bijvoorbeeld een eis van
de Topcoach 5 opleiding dat de sportbonden alleen deelnemers mogen inschrijven die aan deze
voorwaarde voldoen. Ook kennen wij meerdere trainers 4 die een eigen bedrijf zijn gestart.
-

Nu Papendal gesloten wordt voor ons topsportbeleid (dames, heren) en meer RTN gaat
faciliteren, is dan ook duidelijk waar die RTC Centra’s gestationeerd worden per afdeling?

Reactie van het Hoofdbestuur:
Papendal wordt niet gesloten. Het damesprogramma wordt in de zomer van 2021 afgesloten, maar de
deelnemers aan het para-programma zullen verder op Papendal trainen en deels wonen. Wij gaan
topsport herstructureren en in de toekomst RTN’s opzetten. Het is nu nog niet duidelijk waar dat precies
gaat gebeuren en wie er aan de voorwaarden van een RTN kan en wil voldoen. Wij hebben tot nu enkele
gesprekken gevoerd en zijn zelf van plan een pilot te starten.
De vraag naar RTC-centra kunnen wij onvoldoende plaatsen. RTC’s gaan in de toekomst door RTN’s
vervangen worden. Of dat per afdeling of afdelingsgrensoverstijgend gebeurt is nog niet bepaald.
-

Wanneer je de sterkste en kansrijkste spelers gaat centraliseren om de stap naar de mondiale
top te brengen benadeel je de anderen, hoe worden deze verder begeleid? Deze kan je niet aan
hun lot over laten want dan ben je ze kwijt. (RTN)

Reactie van het Hoofdbestuur:
Het nieuwe beleid is er juist op gericht niet meer of incidenteel centraal te trainen en de kwaliteiten in de
regio centraal te stellen. Als sporters in een latere ontwikkelingsfase zich in het buitenland bij
trainingsgroepen aansluiten moet er inderdaad begeleiding komen. Hoe deze begeleiding er in detail uit
ziet (Een trainer ter plekke waarmee wij afspraken maken? Een trainer vanuit Nederland die dit doet? Op
een andere manier?) zal sterk van de individuele situatie en keuze van de sporter afhangen en maatwerk
vragen.
-

Is er wel geld om in de nieuwe structuur in het buitenland door te zetten? Nu is er al weinig geld
in deze tijd, hoe wil je dat geld genereren?

Reactie van het Hoofdbestuur:
De financiële beperkingen kunnen wij niet ontkennen en zullen zeker invloed hebben op de manier van
begeleiden en de hoeveelheid sporters. Het is absoluut wenselijk dat sporters die deze stap maken een
zodanig niveau hebben bereikt dat zij zich grotendeels zelf kunnen faciliteren door voor sterke
verenigingen te kunnen spelen of sponsoren aan te kunnen trekken.
-

Om dit programma te starten zal de opleidingsstructuur voor trainers de schop op moeten,
wellicht huidige trainers meenemen in het circuit.

Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij denken dat de opleidingsstructuur voor trainers niet specifiek gericht was op de huidige
topsportstructuur die wij nu veranderen. Vandaar dat wij denken dat er niet veel veranderingen moeten
komen in onze opleidingsstructuur. Wij kunnen ons wel goed voorstellen, en dat is in het stuk
‘Herstructureren van talentontwikkeling NTTB’ ook beschreven, dat wij bijscholingen en gerichte
aanvullende opleidingen aanbieden om trainers die in de nieuwe structuur werken op maat te
ontwikkelen.
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-

Waarom is in de begroting 2021 de bedragen van scheidsrechters zo laag? Nu moeten
eredivisie en eerste divisie verenigingen 90 euro betalen per scheidsrechter terwijl de
dagvergoeding voor scheidsrechters 30 euro is. Deze verhouding is erg krom. Het is voor de
eerste divisie heren al een hele puzzel om scheidsrechters in te delen en moeten uitwijken naar
duitse scheidsrechters. We kunnen al jarenlang de eerste divisie dames niet meer bemannen,
terwijl ze er ook recht op hebben. Scheidsrechters zijn erg belangrijk in de topsport daarom ook
het verzoek om het scheidsrechter vak aantrekkelijker te maken.

Reactie van het Hoofdbestuur:
Het tarief dat wordt gehanteerd voor de inzet van scheidsrechters is uit een aantal elementen
opgebouwd. Dat zijn de dagvergoeding, reiskosten en een klein stukje overhead.
In wedstrijdsport staan op de regel van de scheidsrechters de directe kosten en directe opbrengsten
m.b.t. scheidsrechters. De competitie werd begroot op iets meer dan € 23.000. Dit bestond uit de inzet bij
de eerste divisie en eredivisie van twee bondsscheidsrechters. De clubs betaalden hiervoor een
scheidsrechtersvergoeding van bij elkaar ongeveer € 28.000.
Vorig jaar zijn er twee dingen veranderd: Wij laten thuisspelende clubs zelf een eigen scheidsrechter van
hun vereniging inzetten. Hiervoor krijgen zij korting op de scheidsrechtersfee. Dit halveert ongeveer de
kosten. In de begroting van 2020 is een start gemaakt met de inschatting hiervan: In 2021 is het hele jaar
op basis van de nieuwe opzet.
Daarnaast verandert de opzet van deze competities voor dit seizoen. Los van het aantal wedstrijden dat
wijzigt doordat we van een jaarcompetitie teruggaan naar een najaars- en voorjaarscompetitie en dus
onder andere 2x play-offs spelen, wordt niet langer een zogenaamde “scheidsrechtersbijdrage” betaald
maar een fee voor inschrijving op de eerste- of eredivisie. Deze opbrengsten staan niet langer op de
regel “scheidsrechters” maar op de regel “competitie en vergoedingen”.
-

In het MJBP+21 staat dat de topsport voor heren (nog) uitgewerkt moet worden, wanneer is dit
te verwachten?

Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij nemen dit mee in de herstructurering en verwachten bij de volgende bondsraadsvergadering hierover
een update te kunnen geven.
-

Het is goed om de CO2 uitstoot te verminderen dat juich ik toe. Kunnen wij competitieleiders
landelijk breed ertoe bewegen om indelingen te maken zodat er zo min mogelijk reisbewegingen
ontstaan? Dit kan t/m 2e divisie bewerkstelligt worden.

Reactie van het Hoofdbestuur:
Bij het maken van indelingen is één van de paramaters altijd om reisafstanden zo klein mogelijk te
houden. Dit wordt in het overleg met de competitieleiders ook benadrukt. In gebieden waar het aantal
verenigingen beperkt is, blijkt dit altijd een grote uitdaging.
Beperkende factor hierin zijn de afdelingsgrenzen. Zodra die grenzen worden losgelaten zal dat een
aanzienlijke besparing op het aantal te reizen kilometers betekenen.

Opmerkingen/vragen van de Bondsraadsleden van Holland-Noord - Ron
Doevendans en John Kossen
Voorafgaand algemeen betreffende de coronasituatie:
1. De situatie 2021 mbt corona lijkt ons misschien nog wel problematischer te worden. Je ziet vaak
pas de gevolgen van een crisis op een later moment. We denken dat veel meer mensen afhaken
met competitie spelen, wat je ook hoort is dat mensen de gezelligheid missen. Zeker in de
regionale klassen is gezelligheid misschien nog wel belangrijker als de wedstrijden. We
verwachten eigenlijk niet dat in de eerste helft van 2021 alles weer “normaal” wordt, dus zullen er
nog veel Coronamaatregelen zijn, waardoor het speelplezier er niet beter op wordt. We denken
wat we hier heel scherp op moeten zijn door nu al over scenario’s na te denken. Wat zijn jullie
gedachten hierover?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij herkennen dit. Er vindt regelmatig overleg plaats met en tussen het Hoofdbestuur, medewerkers,
voorzitters van de afdelingen en afdelings- en landelijke competitieleiders. Met elkaar werken we continu
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aan diverse scenario’s met betrekking tot het hervatten van de competitie. De resultaten hiervan zijn door
middel van diverse updates met alle verenigingen gedeeld.
Bij agendapunt 2, opdracht van de Taskforce:
1. We zijn erg teleurgesteld dat het traject naar een nieuwe organisatie mislukt is. Het is een lang
traject geweest, waar veel tijd en energie ingestoken is, maar waar eigenlijk weinig tot niets
uitgekomen is. We begrijpen dat er veel tegenspraak is gekomen vanuit diverse afdelingen,
waardoor eigenlijk het vertrouwen wel weg was in een succesvolle afloop. Waar denken jullie dat
het niet goed is aangepakt, en wat kunnen we daarvan leren? We denken dat als we blijven
stilstaan, we uiteindelijk nog minder vrijwilligers zullen trekken voor bestuursfuncties. Er moet dus
duidelijk wel wat gebeuren. Onze vraag is daarom ook: Hebben we misschien professionele hulp
nodig? We hebben gezien dat bij andere bonden die een organisatie wijziging hebben
doorgevoerd hiervan gebruik is gemaakt.
Reactie van het Hoofdbestuur:
De Taskforce is door de Bondsraad benoemd en heeft van de Bondsraad een opdracht ontvangen. Er is
zeker ruimte om hierover binnen de Bondsraad verder te praten. De Taskforce heeft ook zelf een advies
hierover gegeven (zie ook Bijlage 1). De Taskforce zelf had al een externe deskundige ingeschakeld,
maar door de ontwikkelingen is het niet tot een start van deze samenwerking gekomen.
Het Hoofdbestuur is bereid deze opdracht uit te voeren en hierbij ook externe professionele hulp te
betrekken. Verder is het Hoofdbestuur er ook van overtuigd, dat wij binnen onze organisatie goede
capaciteiten beschikbaar hebben om de verdere ontwikkelingen te begeleiden.
Bij agendapunt 4, Verkiezing bondsraadsleden op functiezetels:
1. Kan de motivatie van Arjan Huiden wat uitgebreider? Kunnen we hier uit opmaken dat de
“topspelers” zich niet gehoord voelen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij gaan deze vraag aan Arjan Huiden doorgeven, het Hoofdbestuur kan hierop zelf niet reageren. U
hebt ook de ruimte om hem voor de verkiezing nog hierover te bevragen.
Bij agendapunt 5A, Visie op Jeugdsport: Allereerst de complimenten aan de opstellers van dit document
voor de heldere uiteenzetting van de ideeën en plannen. Aanvullend hebben we enkele opmerkingen:
1. Er wordt gesteld (onder punt 3.) dat de focus van het beleid voorlopig ligt op behouden in plaats
van werven. Wij zouden hier toch een kanttekening bij willen plaatsen. Naar onze mening is de
kans op behoud van jeugdleden groter als de groep van spelers groter is. We zien veel kleine
jeugdgroepen bij verenigingen waardoor er weinig spelers in dezelfde leeftijdsgroep zitten en ook
de niveauverschillen groot zijn en daardoor de kans op vertrek groter is. Hoe meer in de dezelfde
leeftijdsgroep hoe groter de kans dat ze blijven voor elkaar, er is meer kans op vriendengroepjes.
Daarbij komt dat hoe groter de groepen worden hoe meer kans er is op meer deelnemers voor
toernooien en voor de competitie. Er zijn diverse voorbeelden van succesvolle wervingsacties bij
verenigingen (zoals clinics/lessen bij basis- en middelbare scholen, flyeracties en artikelen in de
plaatselijke kranten).
Reactie van het Hoofdbestuur:
Werving en behoud zijn nauw aan elkaar verbonden en kunnen in die zin ook niet zonder elkaar. We
hebben het dan ook vaak over W.O.B.-beleid (werving, opvang en behoud). Echter, wat we uit
onderzoeken en praktijkervaringen kunnen concluderen is dat we met elkaar redelijk in staat zijn om
jeugd op jonge leeftijd te werven (stabiele instroom de laatste 3-4 jaar), maar we verliezen de jeugd
daarna in dezelfde omvang. Clubbestuurders, kaderleden en trainers geven aan geen of weinig kennis te
hebben als het gaat om behoud. Hoe speel je als club hierop in, wat betekent dat voor de vereniging,
welke behoeften hebben spelers buiten het tafeltennis om en wat vraagt dat van ons als tafeltennisport in
zijn algemeenheid en voor de afdelingen en clubs specifiek? De focus gaat naar behoud, wat niet wil
zeggen dat we geen aandacht behouden voor werving. Integendeel. Echter, ‘scholing’ van
verenigingsbesturen en kaderleden op het gebied van behoud is een pré. Simpel gezegd: de voordeur
van onze sport staat open, maar de achterdeur ook. De laatste moeten we op een kier zien te krijgen.
2. Is er een aanpak/beleid te bedenken om de ouders van de kinderen meer te betrekken?
Bijvoorbeeld ouders een taak geven en/of ouder-kind toernooi/wedstrijden organiseren. Hoe
meer ouders nauw betrokken zijn hoe groter de kans dat de kinderen blijven.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Klopt. Erg belangrijk onderdeel in het geheel wat nu al onderdeel uitmaakt van de workshop ‘Behoud en
Betrekken Jeugd 12-18 jaar’ die wij op het NK Tafeltennis voor het eerst verzorgd hebben en in 2021
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gepland staat om landelijk uit te rollen i.s.m. de afdelingen. We kijken hier ook naar voorbeelden van
andere sportbonden (dat oen we momenteel voor veel Jeugd thema’s)
3. Wij zien dat niet alle kinderen voor eeuwig verloren zijn voor de sport. Het komt regelmatig voor
dat ze weer terugkomen als ze ouder zijn. Wellicht is het te overwegen om hier iets mee te doen,
bijvoorbeeld om contact te blijven houden met vertrekkers door ze af en toe te informeren over
ontwikkelingen, mogelijkheden van de pingpongbaas, toernooien voor niet-leden etc.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Terecht punt wat meer en meer onze aandacht krijgt. In 2019 zagen we een positieve trendbreuk in de
ledenontwikkeling wat vooral te danken was aan de doelgroep 26-55 jaar. Daarnaast weten we dat 1 op
de 3 sporters op latere leeftijd terugkeert naar de sport die in het verleden beoefend is. Middels andere
communicatievormen (en directere communicatie met de leden) willen we hier stappen in zetten. Feit is
wel dat oud-leden hiervoor toestemming moeten geven, waarvoor in de NTTB App een mogelijkheid
bestaat, maar die zal nog niet door veel oud-leden zijn gebruikt. Op het niveau van de club is het
eenvoudiger: er is wellicht minimaal net zo veel binding met de club als met de sport. Contact houden
met oud-leden door ze dat bij vertrek te vragen, uit te nodigen voor een lustrum, een oud-ledentoernooi te
organiseren (en dit ook openstellen voor andere oud-tafeltennissers), zijn mogelijkheden om oud-spelers
terug te winnen.
4. Bij 6A2: Wat zijn de ideeën over de leden van een panel? Zitten daar jeugdleden in?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Ja, in een panel ten behoeve van onderzoek naar de behoeften van de doelgroep jeugdspelers zitten
uiteraard jeugdleden. De vraag is even hoe ‘jong’ we daarbij kunnen gaan, dat vraagt wat research vooraf
vanuit andere onderzoeken. We hebben reeds een panel van 16-23-jarigen, waaraan we wat vragen
hebben gesteld en ervaring opdoen met Panels. Ook zullen de ouders een belangrijke rol hebben. Zeker
bij de jongere kinderen. En ook automatisch, omdat we de panelleden voornamelijk zullen werven via de
emailadressen in NAS, waarbij voor kinderen meestal geldt dat het emailadres van de ouder in ons
systeem staat.
Bij agendapunt 5B, Visie op wedstrijdsport:
1. Algemeen: We zie al jaren de competitieteams afnemen, zowel regionaal als landelijk. Wat wij
horen is dat lange afstanden al dan niet in combinatie met doordeweeks spelen mensen tegen
gaan staan. Wordt hierover nagedacht, en zijn er concrete plannen om dit te veranderen? Wat je
ziet in de maatschappij, is dat mensen ook niet meer de hele dag willen sporten, ze doen dit
liever in “shifts” van een paar uur. Landelijk zie we telkens dat teams uit de regio plekken krijgen
in de derde divisie, nu zie wij ook dat we op vrijdagavond spelen daardoor ook mogelijk is. We
denken dat de gehele structuur gewijzigd moet worden, waarin de derde divisie
hoogstwaarschijnlijk “regionaler” gespeeld moet gaan worden eventueel met meer poules om dat
te kunnen bewerkstelligen. Hoe zien jullie dat?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Deze visie op Wedstrijdsport is een vertrekpunt voor de (verdere) discussie over het aanpassen van de
competitieopzet. Uiteraard zijn hier al diverse ideeën over, maar de uitwerking volgt na het aannemen
van deze visie. We nemen de genoemde tips hierin mee.
2. Er zijn toch exitonderzoeken beschikbaar waarom spelers stoppen met competitie? Wat leren we
daaruit?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Uit de exit-onderzoeken blijkt als verreweg belangrijkste reden dat ‘het niet in de agenda past’. Dat komt
overeen met de genoemde lange afstanden en het doordeweeks spelen. Bovendien wordt als derde
reden genoemd dat wedstrijden te lang zijn. Als tweede worden fysieke redenen genoemd, met name bij
oudere spelers, waarvan we er binnen tafeltennis natuurlijk ook veel hebben.
Deze (en andere informatie uit de onderzoeken) inzichten hebben geleid tot de in de Visie genoemde
oplossingsrichtingen:
- Wedstrijdaanbod aanpassen op de doelgroep (flexibeler aanbod voor leden en niet-leden creëren) ->
bijvoorbeeld een fysiek minder belastende competitie voor de oudere competitiespeler (OldStars
competitie) of inspelen op de behoefte van de jeugd (en ouders!);
- Meer aandacht voor instroom en doorstroom en bijbehorend niveau (beginners vs ervaren; jeugd vs
senioren) -> bijvoorbeeld behoud van ‘overstappers’ jeugd naar senioren met O23-aanbod;

8

- Wedstrijdduur verkorten & effectiviteit van tijdsverbruik verhogen (incl. reistijden) -> past ‘beter in de
agenda’ en kortere wedstrijdduur.
Wat we nog niet weten is waarom recreatieve spelers (nog) geen competitie spelen. Onderzoeken en
cijfers waarover we nu beschikken komen veelal van de groep leden die al competitie speelt of hiermee is
gestopt. Tevens is dit vooral een kwantitatief onderzoek dat nieuwe vragen oproept en diepgang vereist.
3. De kleuren bij de matrixen zijn uitgelegd, behalve de paarse kleur op blz. 24 bij de matrix
‘toernooien’.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Excuus, dit had rood moeten zijn (ambitie). OTC-toernooien zijn er, maar één van de ambities vanuit het
OldStars programma is wedstrijdaanbod ontwikkelen.
4. Kunnen we ook leren van andere sportbonden, andere landen hoe zij dit aanpakken?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Vanuit de NTTB zijn wij vertegenwoordigd in diverse werkgroepen waarin sportbonden samenkomen op
diverse thema’s, zo ook de wedstrijdsport. Hierdoor zijn we op de hoogte van ontwikkelingen bij andere
bonden, zijn de lijnen kort en komt er veel informatie beschikbaar. Toch zijn verandertrajecten als de
competitie omvormen/ herinrichten complex. Onze bondsstructuur, cultuur en de grote diversiteit aan
behoeften bij de sport zelf maken dit ingewikkeld. Van andere bonden leren we hoe wij deze processen
mogelijk kunnen aanvliegen. Daarbij hebben we ook geleerd van onze eigen geschiedenis.
Bij agendapunt 5C, Herstructurering talentontwikkeling:
1. De subsidie van NOC*NSF wordt helaas ingetrokken. Is het nu zo dat daardoor de
talentontwikkeling verder gaat afglijden omdat er minder middelen beschikbaar zijn om te
besteden? En is de geschetste oplossingsrichting er dan één uit armoede om de schade zo laag
mogelijk te houden of zien we deze ontwikkeling juist als mogelijkheid om te gaan hervormen en
er sterker uit te komen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Deze richting is al in het bestuur besproken toen ons huidige HB-lid voor topsport in het bestuur kwam.
Dat was duidelijk vóór het moment dat NOC*NSF heeft aangegeven de subsidie in te trekken. Het is dus
geen beleid uit armoede maar een beleid om de krachten in de regio in te zetten en meer sporters in het
opleidingstraject te betrekken dan de centrale setting met een beperkt aantal sporters. In de uitwerking
van het stuk ‘Herstructurering talentontwikkeling NTTB’ is wel rekening gehouden met de financiële
beperkingen. Het wordt alsnog een grote uitdaging om het nieuwe beleid binnen de huidige kaders op te
starten. Wij verwachten dan ook, net als bij de heren in het verleden, dat de persoonlijke inspanning
hoger gaat worden.
Voor para-tafeltennis blijft de centrale setting trouwens wel bestaan en hier is door het bestuur ook
aangegeven dat dit voor hen krachtiger is en meer voordelen heeft..
2. In de nieuwe situatie begrijpen we zal de landelijke organisatie de RTN’s een ondersteuning
bieden. Maar deze zal niet toereikend zijn voor het volledige programma. De overige gelden
schrijven jullie komen van ouders, regionale overheden, verenigingen, sponsoren en donateurs.
Maar nu we in een crisis zitten verwachten wij op de korte-, en middellange termijn dat er minder
geld beschikbaar gaat zijn voor topsport vanuit sponsoring, lokale overheid en subsidies. Hoe
kijken jullie hier tegen aan?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Dat is een terechte zorg die wij delen. Ondanks dat er signalen zijn dat bepaalde subsidiestromen door
blijven gaan zien wij hierin ook een bedreiging voor het opstarten van de nieuwe RTN-structuur. Wij gaan
de Bondsraad via een regelmatige update hierover informeren.
Bij agendapunt 5E, Activiteitenplannen afdelingen:
1. We merken nog steeds dat de innovatieve activiteiten per afdelingen enorm verschillen. We
denken dat het voor de toekomst toch echt belangrijk wordt om hier meer aandacht aan te geven.
We snappen dat bonden wiens bestuur niet goed bezet is, hier geen tijd voor hebben. Misschien
moet dit toch nog wat “centraler” aangestuurd gaan worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een
innovatiecoördinator. Deze functie kan misschien gecombineerd worden met duurzaamheid. Hoe
is jullie visie hierop?

9

Reactie van het Hoofdbestuur:
Bedankt voor deze suggestie. Wij vinden ook dat centrale aansturing kan helpen dit beter te borgen. Dat
lijkt ons een goed idee en wij gaan onderzoeken of dit binnen de huidige formatie gerealiseerd kan
worden.
Bij agendapunt 6, financiële stand 2020 en begroting 2021:
1. Toernooien verhouding kosten/opbrengsten is heel extreem. Hoe is dit mogelijk?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Alle overheadkosten vallen in de praktijk bij de toernooien. Deze worden niet gecompenseerd door
inkomsten vanuit de toernooien zelf en worden dus op deze wijze gefinancierd vanuit algemene
middelen.
2. Competitie en vergoedingen: De opbrengsten zijn veel hoger dan kosten, voor de begroting van
2021 zien we een nog een “extremere” verhouding. Hoe is dit opgebouwd? Zitten hier soms
boetes in? Er komen/zijn namelijk veel discussies over de bijdrage die betaald is door de clubs,
terwijl er geen competitie is gespeeld.
Reactie van het Hoofdbestuur:
De reden is dat voorheen clubs voor de eerste- en eredivisie een scheidsrechtersbijdrage betaalden.
Deze bijdrage wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt een deelnamevergoeding. Daardoor nemen de
opbrengsten bij “scheidsrechters” af en bij Competitie en vergoedingen toe.
3. Verwachten jullie toernooien te houden in Q1 2021, of moet er nu al nagedacht worden over
verplaatsing naar het najaar? We denken aan de afdelingskampioenschappen bijvoorbeeld. We
denken dat je beter het zekere voor het onzekere kan nemen (voorzichtigheidsprincipe).
Reactie van het Hoofdbestuur:
Op dit moment is onzekerheid de enige zekerheid. Wij volgen hierin altijd het kabinetsbeleid en de
richtlijnen van het RIVM. Indien we binnen de geldende maatregelen toernooien kunnen organiseren
zullen we dat zeker doen, maar de verwachting is inderdaad dat het heel langzaam weer op gang zal
komen. We kijken per toernooi of we dit annuleren of op een later moment willen en kunnen inhalen. De
evenementenkalender is daarmee constant in beweging.
4. We vinden het niet goed als je de inflatie doorberekent in een jaar waarin we heel weinig
gespeeld hebben en veel mensen er misschien over nadenken om te stoppen met spelen. Extra
kosten doorbereken aan de clubs vinden wij op dit moment geen goed idee.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het HB begrijpt het sentiment hierover heel goed: tegelijk nemen de kosten van de NTTB zelf ook
onverminderd toe: de huur wordt geïndexeerd, de huur en het vervoer van tafels worden duurder en
pensioenpremies stijgen. Het inkrimpen van de activiteiten (als gevolg van de verminderde contributieinkomsten) is naar de mening van het bestuur schadelijker dan de geringe verhoging die indexering met
zich meebrengt.
Bij agendapunt 7B iii, Competitiereglement artikel 3:
1. Is het voorstelbaar dat het digitale formulier niet werkt door een storing bijvoorbeeld. Kan/mag
dan het papieren formulier nog als back-up gebruikt worden?
Reactie van het Hoofdbestuur:
In de vervolgstappen van de implementatie van het digitale wedstrijdformulier nemen wij deze suggestie
zeker mee.

Vragen en opmerkingen van de Bondsraadsleden van afdeling West
(Maria ter Hoek, Peter Bakker en Piet van Egmond)
Opmerkingen/vragen bij de agenda:
2.

Opdracht van de Taskforce (ter discussie en eventueel besluitvorming). Zie pag. 3.
Is het handig de discussie (en besluitvorming) te verplaatsen zodat eerst andere punten behandeld
worden? Dit is een belangrijk punt voor heel tafeltennissend Nederland.
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Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij gaan dit met de agendacommissie bespreken
5.

Bij a. en b.
Onduidelijk is wat vaststelling hier inhoudt. Er ligt nog geen operationele uitwerking.
Vraag: het vaststellen van het visiedocument leidt tot een plan van aanpak (inclusief overzicht van
financiële middelen) dat aan de BR in een vervolgvergadering wordt voorgelegd?

Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij willen de Bondsraad bij deze belangrijke beleidsonderwerpen graag aan de voorkant ‘meenemen’ en
betrekken. Met vaststelling bedoelen wij dat de Bondsraad akkoord gaat met deze visie/ denkrichting en
dat dan de verdere uitwerking inclusief een projectplan, plan van aanpak etc. in gang kan worden gezet.
7.

Bij a.ii.: benoeming kan pas geschieden nadat daarvoor de Reglementswijzigingen zijn vastgesteld.

Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij gaan dit met de agendacommissie bespreken.
Inhoudelijke vagen bij het vergaderboek.
Pag. 3 vergaderboek (vraag aan de Taskforce):
Wat bevat de eerdere besluitvorming en adviezen, graag deze overzichtelijk te vermelden, ook voor de
nieuw aangesloten BR-leden.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Wij gaan deze vraag aan de Taskforce en de agendacommissie doorsturen.
Pag. 4: de Taskforce voert als redenen aan: draagvlak BR / vacatures BR. Dit is een punt van zorg, maar
veranderingen zullen hoe dan ook door de BR bekrachtigd moeten worden.
Idem: Corona maakt alles wat anders, maar niet onmogelijk, we zullen er langer mee moeten dealen.
De BR leden Afdeling West vragen de Taskforce nadere toelichting over struikelpunten en aanbevelingen
voor nadere uitwerking van veranderingsrichtingen, als ook een nadere toelichting en motivatie bij het
voorstel het HB de opdracht te verstrekken.
Vraag: welke financiële middelen zijn inmiddels besteed?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Tot op heden is € 1.780 uitgegeven. Er is contact geweest met een adviseur maar tot een daadwerkelijke
afspraak heeft het niet kunnen komen.
Pag. 14 en verder. Visie Jeugdsport.
Ledenwerving en behoud ligt bij verenigingen in het land, behalve (gedeeltelijk) bij de topsporters onder
de jeugd.
Vraag: hoe ziet het HB de uitwerking voor zich? Het zijn de verenigingen die hiermee aan de slag zouden
moeten.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het klopt dat de uitwerking van werving en behoud voor een groot deel bij verenigingen in het land ligt.
Dat maakt het ook een grote uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. Het uitgangspunt van het beleid is
daarom ook dat we verenigingen willen ondersteunen en voornamelijk willen onderwijzen, waar mogelijk.
Vanuit verschillende enquêtes en gesprekken is gebleken dat verenigingen die hulp/scholing ook graag
willen.
Scholing in deze eerste fase willen we aanbieden middels een nieuwe workshop (Behoud en Betrekken
Jeugd 12-18 jaar), die we in 2021 in samenwerking met de afdelingen willen aanbieden.
Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of we verenigingen door middel van een 'NTTB-trainer' nog beter
kunnen ondersteunen bij werving en behoud. In 2021 starten we met pilots in samenwerking met de
afdelingen West en Noord.
Ook komt dit thema terug in de ontwikkelingsgesprekken en begeleiding van Verenigingsontwikkeling.
Vraag: om verenigingen te ondersteunen bij werving en (belangrijker nog) behoud, is er aan de
verenigingen gevraagd wat ze daarvoor nodig hebben van NTTB (centraal of via de afdeling) of zijn de
tools ingericht zonder hun inbreng? Hoeveel verenigingen hebben ondersteund bij het vormen van deze
visie?

Reactie van het Hoofdbestuur:
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Eind 2019 hebben we een uitgebreide enquête W.O.B. uitgezet onder alle verenigingen (bestuur én
trainers). 380 van de 500 verenigingen hebben deelgenomen. Hieruit is veel waardevolle input gekomen
voor de beleidsvorming. Dankzij (onder andere) dit onderzoek én de vele gesprekken die we met
verenigingen voeren is de Visie Jeugdsport tot stand gekomen.
Vraag: de uitgangspunten onder 5. De aanpak en 6. De voorstellen. Verenigingen hebben hun eigen
verantwoordelijkheden, eigen doelstellingen, missie en visie op werven/behouden van (jeugd)leden. Hoe
ziet het HB de doorvertaling van de bondsstandpunten naar verenigingen?
Op welke wijze gaat de bond verenigingen ondersteunen? Werkt een landelijke visie op lokaal niveau?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Werving en behoud is in alle gevallen maatwerk en dus verenigingsbeleid. Het doel is niet om
verenigingen te belasten met zaken die niet stroken met de verenigingscultuur en structuur en
omstandigheden. Wel willen we de verenigingen kennis, knowhow en expertise brengen als het gaat om
deze W.O.B.-thema’s. Iets waar de verenigingen zelf veelal ook om vragen. Met die expertise kunnen ze
vervolgens hun eigen doelstellingen, missie en visie op het gebied van werven/behouden van
(jeugd)leden (blijven) nastreven.
Ondersteuning van de verenigingen kan op verschillende wijzen: vanuit landelijk, sommige afdelingen
hebben dit ook als activiteit, het Sportakkoord biedt kansen, workshops, etc.
Pag. 21 en verder. Visie Wedstrijdsport.
Vraag: houdt de visie onder meer in dat competities niet langer door de Afdelingen
geregeld/georganiseerd worden (Artikel 2 Afdelingsreglement) of betekent dit dat de competitie centraal
voor de Afdelingen geregeld wordt.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het is inderdaad de bedoeling dat op termijn de competitie centraal aangestuurd wordt, waarbij de exacte
uitvoering pas in het vervolgproces aan de orde komt.
Vraag: bij verbreding competitie/wedstrijdvormen: is er dan op elk spelniveau een volwaardige competitie
aan te bieden?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Deze visie op Wedstrijdsport is een vertrekpunt voor de (verdere) discussie over het aanpassen van de
competitieopzet. Uiteraard zijn hier al diverse ideeën over, maar uitwerking volgt na het aannemen van
deze visie. We nemen het genoemde onderwerp hierin mee.
Vraag: is het inrichten van een landelijke aanpak doeltreffend in de demografisch verschillende
afdelingen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Jazeker. Juist omdat we dan geen rekening meer hoeven te houden met de afdelingsgrenzen. Bovendien
sluit het een regionale aanpak qua aanbod niet uit.
Pag. 32 en bijlage Meerjarenbeleidsplan 2021+
Zijn de plannen uit voorgaande jaren afgerond/geïmplementeerd/veranderd cq wat is de voortgang? Vorig
najaar zijn we keurig geïnformeerd over aanpassingen/wijzingen ten opzichte van het
Meerjarenbeleidsplan van het jaar daarvoor. Helaas hebben we dat dit keer niet ontvangen, wel een kort
overzicht van belangrijke veranderingen.
Komen er nog projectplannen uit het voorgenomen beleid? Visie is duidelijk, operationele aanpak niet.
Een samenvatting van concrete doelen van niet meer dan één pagina zou verhelderend werken.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het Hoofdbestuur heeft dit in een aparte brief van 22 oktober (Onderwerp: Extra informatie bij de
veranderingen in de toekomst) aan u toegestuurd. Hierin zijn op hoofdlijnen de belangrijkste
veranderingen aangegeven. Wat betreft de detailveranderingen van het MJBP 2021+: deze hebben wij in
Bijlage 8 meegestuurd (zie pagina 32 van het op 22 oktober aan u toegezonden vergaderboek).
Als door de Bondraad de visies en beleidsstukken worden vastgesteld gaan wij de vervolgstappen in
gang zetten. Hierbij horen dan o.a. een projectplan en een plan van aanpak.
Zie ook de bijlage met het overzicht Projectplannen – versie 15 november 2020.

Pag. 33 Activiteitenplannen 2021:
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Bij afdeling Holland-Noord wordt toegewezen budget (op basis van aantal leden) vermeld. Bij de overige
afdelingen niet. Hoe verhouden zich de som van de ingediende activiteiten per afdeling zich tot het
ledental van de afdelingen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het budget wordt bepaald op € 5,25 per lid. De aanvragen zijn in lijn met dit budget. Er zijn twee
afdelingen die graag bijzondere projecten willen uitvoeren die niet in dit budget passen. Deze zullen
kunnen worden uitgevoerd indien en voor zover er budget vanuit 2020 overblijft en middels een
bestemmingsreserve wordt gealloceerd.
Pag. 42: Onder D wordt door de FC commissie voorgesteld om een algemene reserves te vormen van
het te verwachten financieel saldo. Dit wordt niet in stemming gebracht; dit moet natuurlijk wel gebeuren.
Verder worden hier onder 4 (toelichting) een totaal bedrag genoemd, graag opsplitsen naar verschillende
“doelen”.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Het Hoofdbestuur heeft begrepen dat de Financiële Commissie bij voorkeur graag ziet dat er géén
‘projecten’ worden gefinancierd vanuit de Algemene Middelen. In de afgelopen jaren heeft de Bondsraad
hier een aantal keren toestemming voor gegeven.
De vorming van zogenaamde ‘bestemmingsreserves’ is de facto aan het bestuur en wordt bij de
verantwoording over het voorliggende verslagjaar aan de Bondsraad aangeboden. De Bondsraad kan de
verantwoording als geheel afwijzen. De ruimte voor de vorming van bestemmingsreserves wordt bepaald
door de noodzaak én de ruimte die er is in de Algemene Reserve voor zover deze groter is dan het
voorgeschreven weerstandsvermogen. Omdat het Hoofdbestuur over de vorming van
bestemmingsreserves pas bij het jaareinde beslist zijn hier nu nog geen concrete bedragen aan te
koppelen.
Pag. 45: een toelichting over (significante) verschillen ten opzichte van voorgaande jaren ontbreekt.
Ad. Wedstrijdsport: het verschil kosten/baten scheidsrechters en vergoedingen loopt in 2021 verder op.
Zouden hier de kosten/baten niet tegen elkaar weg moeten vallen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
De bijdragen van teams in de eerste- en eredivisie wijzigden m.i.v. het seizoen 2020-2021 en het
seizoen. Omdat de competitiebijdrage niet langer een één op één relatie met de inzet van
scheidsrechters heeft is deze voor het eerst een heel kalenderjaar meegenomen onder “competitie en
vergoedingen” en niet meer onder “scheidsrechters en vergoedingen”.
Ad. Opstarten nieuw beleid: graag toelichting. Verder: wat zijn de baten?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Wat wordt bedoeld met: “graag toelichting.”. Gaat het om een specificatie van de kosten? Of waaruit de
baten bestaan? Of is dit een vraag met een toelichting op wat het beleid inhoudelijk exact inhoud?
Ad. Clubadvies: graag een toelichting, zijn dit (ook) de kosten van Verenigingsontwikkeling?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Ledenverzekering en verhuur van materialen.
Ad. Opleidingen: er zijn vanaf september 2019 t/m juni 2020 ± 35 scheidsrechters opgeleid voor een
verenigingsscheidsrechter SR3. Wedstrijdzaken zou de kosten van deze opleidingen betalen, zodat het
voor de verenigingen die meededen gratis zou zijn. In het overzicht van de stand van zaken op pagina 49
worden geen opbrengsten verantwoord bij de Opleiding Scheidsrechters. Kunt u dit uitleggen? Er zouden
kosten geboekt moeten zijn bij Wedstrijdzaken en opbrengsten geboekt bij Opleidingen (35 personen * €
295 = > € 10K)?
Reactie van het Hoofdbestuur:
De afspraak is dat wedstrijdzaken de kosten voor de opleiding van verenigingsscheidsrechters zou
financieren. Op dit moment vindt afstemming plaats over welke kandidaten dit exact betreft omdat
sommigen zich ook rechtstreeks hebben opgegeven. Dit zal echter de kostprijs bedragen: de genoemde
€ 295 bevat ook een opslag voor overhead. Daarvan is niet afgesproken dat wedstrijdzaken deze zou
financieren. De bijdragen voor opleidingen worden weergegeven op de regel “eigen bijdragen”. De
bijdrage van wedstrijdsport kan ultimo 2020 óf in mindering worden gebracht op de kosten, óf terug te
vinden zijn bij de Eigen Bijdragen. Dit is voor de NTTB als geheel te zien als “vestzak of broekzak”.
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Verschil kosten/opbrengsten scheidsrechters – verleden nagenoeg neutraal en we zien een verschuiving
naar de kosten waardoor resultaat 22 K in de begroting 2021. En gerealiseerd 2020
Een zelfde bedrag moet uit de reserve worden gehaald voor automatisering? Verklaar?
Reactie van het Hoofdbestuur:
De bijdragen van teams in de eerste- en eredivisie wijzigden m.i.v. het seizoen 2020-2021 en het
seizoen. Omdat de competitiebijdrage niet langer een één op één relatie met de inzet van
scheidsrechters heeft is deze voor het eerst een heel kalenderjaar meegenomen onder “competitie en
vergoedingen” en niet meer onder “scheidsrechters en vergoedingen”.
Pag. 53 en verder Voorstel werkgroep Jubilea en Onderscheidingen
Aangegeven is dat de commissie de aanvragen beoordeelt. Wat mist, is dat de commissie de aanvraag
checkt/controleert: is de genoemde persoon wel zo belangrijk voor de sport als dat de aanvrager dat
denkt en is het gedrag onbesproken. Wat zijn de tools die de commissie voor deze controle kan inzetten
en is er een lijst van objectieve criteria. Zo zou je “langdurig” een minimale definitie kunnen geven. Je
moet voorkomen dat de commissie eigen criteria gaat ontwikkelen, want dan wordt benoeming net zo
arbitrair als het was en gaan persoonlijke voorkeuren/inzichten/ interpretaties meespelen.
Reactie van het Hoofdbestuur
Met "beoordeelt" wordt gedoeld op het geheel van activiteiten dat nodig is om een oordeel te kunnen
geven of een onderscheiding wordt toegekend, of niet.
Dat begint met een check of de aanvraag volledig is ingevuld tot en met de uiteindelijke beslissing en het
daarover informeren van de aanvrager.
Er zijn bewust geen harde eisen voor de beoordeling tot toekenning opgenomen, omdat de commissie
daarbij speelruimte moet hebben, maar ook maatgevoel zal moeten gaan ontwikkelen.
De opmerking "je moet voorkomen t/m meespelen" onderschrijven we niet. Het essentiële verschil met de
bestaande situatie is dat er altijd een aanvraag aan een onderscheiding ten grondslag moet liggen.
Pag. 56: De commissie bepaalt wie van hen de voorzitter en wie de rol van secretaris vervult. Het
benoemen (pag. 62) gaat dus over de leden, niet over leden in functie. Dit klopt niet met het
benoemingsvoorstel en de uitwerking van de wijzigingen van de reglementen. Dit moet op een lijn
gebracht worden.
Reactie van het Hoofdbestuur
Bij het opstellen van het stuk hebben we ons niet gerealiseerd dat de voorzitter in functie benoemd moet
worden. Dat bleek pas toen de wijzigingen aan de reglementen werden uitgewerkt.
Pag. 61: graag toelichting op het feit dat de kandidaat 18 jaar of ouder moet zijn.
De voor te dragen kandidaat moet o.i. voldoen aan het 1e, 2e en 5e aandachtsstreepje en vervolgens aan
het 3e en/of 4e.
Reactie van het Hoofdbestuur
Belangrijk uitgangspunt voor het toekennen van een onderscheiding is een langdurige inzet als
vrijwilliger, hiervoor hebben we een ondergrens aangebracht, zowel voor de aanvragers als voor degene
voor wie de onderscheiding wordt aangevraagd. Voor de aanvragers geldt daarbij nog dat we willen
voorkomen dat er vanuit jeugdige humor aanvragen worden ingediend.
De gedachtestreepjes zijn niet bedoeld om een volgorde van belangrijkheid aan te geven.
Pag. 61: Opsomming onder “Daarnaast” d. e. en f. (zijn er een a. b. en c.?) De opsomming is of/of.
Bij wijziging Reglement: hier staat niets vermeld over de beschreven rol (pag. 55) van de directeur NTTB.
Is het Reglementair verstandig dit op te nemen (want kan cruciaal zijn bij het in behandeling nemen van
een aanvraag)?
Reactie van het Hoofdbestuur
De aanduidingen d, e en f zijn blijkbaar ontstaan bij het omzetten naar PDF, in het worddocument staat a,
b en c. De conclusie dat de opsomming of/of is, is juist.
De beschrijving met betrekking tot onoverkomelijke bedenkingen van de Directeur NTTB was abusievelijk
niet meegenomen in de reglementswijzigingen. Hiervoor is of wordt een aanvulling op de
bondsraadsstukken verspreid.
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Overige vragen:
Wat zijn de ervaringen met projectlidmaatschap:
uit welke doelgroepen komen deze leden,
hoelang zijn ze gemiddeld verbonden aan een vereniging (loop van het project)
hoeveel mensen worden er uiteindelijk lid?
Hoeveel verenigingen maken hier gebruik van? Blijft het projectlidmaatschap buiten NAS om lopen?
Reactie van het Hoofdbestuur:
Projectlidmaatschappen zijn in het leven geroepen om gedurende een aantal jaren als pilot te dienen. We
weten dat men aan NTTB- of verenigingsactiviteiten wil deelnemen zonder lid te zijn van de bond. Toch
maakt men wel gebruik van de diensten en producten. Dit lidmaatschap is er om sporters (niet-leden) te
registreren voor specifieke dagactiviteiten of een lessenreeks, bijvoorbeeld 8-10 weken. Daarnaast
komen zij door de registratie in aanmerking voor de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. In 2020 zijn er vrijwel geen activiteiten georganiseerd. Over 2018 en 2019 kunnen we stellen:
ca. 250 projectleden per jaar
Vooral door Bettine Vriesekoop clinics, Fifty-ViTT lessenreeksen, bedrijfstoernooien (o.a. NK) en
(bij)scholingen in het onderwijs, bijvoorbeeld op de ALO-opleidingen.
Omdat NAS niet toereikend is om dergelijke lidmaatschappen te registreren kunnen we erg moeilijk
achterhalen of projectleden uiteindelijk ook lid worden. Van de Bettine clinics weten we, door de kortings/restitutieregeling op de clinics, dat hier een doorstroom plaatsvindt.
Eerder is in BR-vergadering verzocht om een terugkoppeling op ingezette (door de BR geaccordeerde)
projecten op projectniveau met financiële verantwoording. Deze vinden we niet in de stukken.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Alle projecten worden met de betreffende financiële ontwikkeling met de Financiële Commissie
besproken. Wij zullen nog een overzicht van de lopende projecten opstellen.
Zie de aparte bijlage.
Om vragen voor te leggen aan bijv. de financiële commissie (bondsraadsleden onderling) ontbreken
contactgegevens. Communicatie gaat nu via de directiesecretaresse van het Bondsbureau. Wij
verzoeken de contactgegevens (i.c. mailadressen) van mede bondsraadsleden met elkaar te delen.
Reactie van het Hoofdbestuur:
Dat is een goede suggestie. Het Bondsbureau is al bezig aparte mailadressen voor alle commissies aan
te leggen.

15

ONTVANGEN VAN MAURITS GOMMANS, BONDSRAADSLID
LIMBURG
10 november 2020
Geachte leden van de Bondsraad,
Bij mijn herbenoeming als lid van de Bondsraad van de NTTB bij de afdelingsvergadering (Limburg) van
9 juli j.l. heb ik aangegeven dat ik deze taak wil blijven vervullen totdat het proces van de taskforce
afgerond is. In dit proces probeerde de taskforce tot een -in mijn ogen zeer noodzakelijke- reorganisatie
van de tafeltenniswereld te komen en een professionaliseringsslag, met veel meer invloed voor de
verenigingen, betere controle van bestuurlijke organen en betere democratische verantwoording, te
maken. Maar ook en vooral om een bijdrage te leveren om het probleem van het steeds verder
teruglopende aantal vrijwilligers binnen de afdelingen op te lossen.
Door verschillende redenen (zie brief Taskforce aan de Bondsraad d.d. 1 oktober 2020) is dit proces nu
voortijdig stopgezet.
Dat betekent dat ik niet langer lid van de Bondsraad wil blijven en mijn lidmaatschap per 22 november
2020 zal beëindigen.
Ik hecht eraan te vermelden dat ik de persoonlijke relaties met het bestuur, het bondsbureau en de
Bondsraad zelf als uiterst plezierig heb ervaren en dank voor de prettige samenwerking.
Uiteraard blijf ik mijn geliefde tafeltennissport uitoefenen en ben ik altijd bereid daar waar passend en
nodig een bijdrage te leveren.
Met hartelijke groet, Maurits Gommans
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Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 1 – agendapunt 2

Aan de leden van de Bondsraad

Onderwerp
Opdracht Taskforce

Datum
22 oktober 2020

Geachte leden van de Bondsraad,
De Taskforce heeft op 1 oktober 2020 de op 15 juni 2019 van de Bondsraad ontvangen opdracht om een
integraal verandervoorstel op te stellen voor de organisatie van de NTTB teruggegeven.
Hierdoor moet de Bondsraad met een nieuwe opdracht komen en een visie opstellen hoe we deze
opdracht nu vorm gaan geven. De situatie is voor onze bond niet veranderd: we moeten nog steeds
kennis opdoen van eventuele andere bondsstructuren omdat doorgaan op deze voet niet de
bezettingsgraad krijgt die een Bondsraad en een bond nodig hebben om belangrijke beslissingen te
nemen. Nu en in de toekomst. Nu omdat niet alle Bondsraadsposities opgevuld zijn. En kijkend naar de
toekomst moeten we inspelen op de demografische veranderingen van onze bond. We moeten
inhoudelijk een discussie gaan voeren om het juiste beleid te kunnen maken. En daarvoor is geen betere
plek in onze bond dan tijdens een bondsraad
Wij stellen de Bondsraad voor om te besluiten dat u het Hoofdbestuur de opdracht geeft om voor de
bondsraadsvergadering van juni 2021 met een procesvoorstel te komen waarin voorstellen ter
verbetering van de huidige structuur zijn opgenomen. Hierbij dienen de eerdere besluitvorming en
adviezen van de Bondsraad betrokken te worden.
Wij kijken met belangstelling uit naar de discussie in de komende Bondsraadsvergadering van 21
november a.s.
Met vriendelijke groet,
De Agendacommissie van de Bondsraad van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Alfons Brink en Bob Kelderman

Partners

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 – 5389 6027
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030
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Aan de (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad

Onderwerp
Teruggave opdracht Taskforce
Kenmerk
TF/AJ/2020.089

Datum
1 oktober 2020
Uw kenmerk

Aan de leden van de Bondsraad.
De Bondsraad heeft op 15 juni 2019 opdracht gegeven aan de Taskforce NTTB om een integraal
verandervoorstel op te stellen voor de organisatie van de NTTB.
In november 2019 is een eerste opzet aan de Bondsraad gepresenteerd. Het plan was om dit in 2020
verder uit te werken, te bespreken met afdelingen en verenigingen en in juni 2020 een eindvoorstel aan
de Bondsraad te doen.
In de Bondsraad van 4 juli 2020 is geconstateerd dat dit tijdschema niet haalbaar was en het een jaar
langer ging duren. In de hierop volgende twee maanden heeft de Taskforce geconcludeerd dat ook dit
niet haalbaar is.
Daarom heeft de Taskforce besloten de opdracht terug te geven aan de Bondsraad.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de inspanningen die nodig zijn om draagvlak te creëren voor de
beoogde hervorming groter zijn dan vooraf geschat. Groter dan waartoe de Taskforce zich in staat acht.
Een van de factoren die hierbij meespeelt is het aantal vacatures in de Bondsraad, waardoor de vereiste
meerderheid van stemmen voor de benodigde statutenwijzigingen nagenoeg niet haalbaar is. Dit vormt
een groot afbreukrisico, te meer daar duidelijk was dat de opzet die de Taskforce heeft gemaakt en in het
najaar van 2019 gepresenteerd ook met aanpassingen niet op een dergelijk groot draagvlak kon rekenen.
Het coronavirus heeft daarnaast het werken voor de Taskforce en met name de benodigde gesprekken
over de vernieuwing sterk gehinderd.
De resultaten van de taskforce zijn hiermee beperkt tot het eerste voorstel tot hervorming, dat mogelijk
kan bijdragen aan eventuele vervolgacties. Een positief neveneffect is dat de urgentie van de vacatures
in de Bondsraad breder is doorgedrongen en dat het er naar uit ziet dat een aantal vacante zetels zal
worden ingevuld.
De noodzaak tot hervorming van de organisatie van de NTTB blijft. De Taskforce wil de Bondsraad voor
een eventuele, door anderen uit te voeren, vervolgactie twee punten meegeven:
1. Zorg bij een vervolgactie voor een vooraf geformuleerde opdracht, waarin reeds een breed gedragen
richting wordt gegeven.
2. Overweeg het quorum voor het wijzigen van de Statuten aan te passen, om de kans op wijzigingen
groter te maken.
De Taskforce dankt de Bondsraad en de verenigingen die aan de discussies hebben deelgenomen voor
het in haar gestelde vertrouwen en de waardevolle discussies over dit onderwerp. De Taskforce dankt het
Hoofdbestuur en het Bondsbureau voor de haar geboden mogelijkheden en faciliteiten.
Met vriendelijke groet,
Maurits Gommans
Bob Kelderman
Hans Cloostermans
John Kossene)
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Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 2 – agendapunt 3a

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 4 JULI 2020 – BESLUITENLIJST
Aanwezig:
Functiezetel Opleidingen
Functiezetel Marketing & Externe communicatie

Wim Vreeburg
Maurice Seijkens

Afdelingen
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden

Ron Doevendans, John Kossen
Sophie Dijkers, Roger van der Hammen
Maria ter Hoek, Frank Lequin
Alfons Brink
Maurits Gommans, Bob Meurs
Wim van Breenen
Wim Kielen, Peter Bouwman

Hoofdbestuur
Bondsbureau:

Wim van der Burgt, Irene Faber (vanaf agendapunt 1a), Peter Hanning, Stefan Heijnis, Eline Rondaij, Jan
Simons – voorzitter, Jan-Gerard Wever
Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek (ochtend), Achim Sialino,
Robbert Stolwijk

Ereleden
Leden van verdienste

Igor Heller (tevens Reglementscommissie)
Ron Adriaans (tevens lid CvB), Piet van Egmond, Ina Wiekart

Belangstellenden

Fokke Kraak - Penningmeester Oost, Mari de Graaf, Wianka Overbeeke (livestream), Hans van
Haaren en Charlotte Appels – werkgroep Onderscheidingen

Afwezig met kennisgeving:
Bondsraadsleden

Hoofdbestuurslid
Ereleden
Leden van verdienste
Voorzitter TUC

Renzo Koops - Functiezetel Breedtesport, Herman IJzerman - Functiezetel Topsport, Peter Bakker –
plv West, Ingeborg van den Boorn – plv Gelre, Bert van Schaik – plv Midden, Pieter Huiskes – Oost,
Bob Kelderman - Oost
André Eerland
Ad Bouwman, Paul Koopman, Henny Sackers
Jos van den Berg, Angelo Eikmans, Wim Fassotte, Gerard van Giessen, Koen Jacobs, Kees Kamp
Gerard Beelen
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Besluitenlijst – BRV 4 juli 2020

Ag.
1

Omschrijving
Opening en vaststelling
agenda

1a

Benoeming HB-leden

2
a.
b.
3

a.
b.

4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5

Mededelingen en
ingekomen stukken
Errata
Schriftelijke vragen
Besluiten- en actielijst
Bondsraadsvergadering
16 november 2019
Besluitenlijst BRV van
16 november 2019
Voortgang actielijst per
4 juli 2020
Jaarverslagen 2019
Algemeen jaarverslag van
het Hoofdbestuur
Van de Tuchtcommissie
Van de Commissie van
Beroep
Van het College van
Arbiters
Van de
Reglementscommissie
Van de
Fondsbeheerstcommissie

Om 10.00 uur

Besluit/info
Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda vast conform het aangepaste voorstel
om agendapunt 6a te behandelen als agendapunt 1a.

Wie
BRV

Af/ Datum
√

Besluit: Wim van der Burgt wordt herbenoemd met 12 stemmen voor en 2
onthoudingen.
Besluit: Stefan Heijnis wordt herbenoemd met 14 stemmen voor.
Besluit: Irene Faber wordt benoemd met 14 stemmen voor.

BRV

√

BRV
BRV

√
√

Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV van 16 november
2019 vast.
Ter informatie

BRV

√

Besluit: De BRV stelt unaniem het algemeen jaarverslag van het Hoofdbestuur
vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem het jaarverslag van de Tuchtcommissie vast.
Besluit: De BRV stelt naniem jaarverslag van de Commissie van Beroep vast.

BRV

√

BRV
BRV

√
√

Besluit: De BRV stelt unaniem het jaarverslag van het College van Arbiters vast.

BRV

√

Besluit: De BRV stelt unaniem het jaarverslag van de Reglementscommissie
vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem het jaarverslag van de Fondsbeheerscommissie
vast.

BRV

√

BRV

√

Ter informatie

Financiën
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a.
b.
c.

d.

Rapportage van de
Financiële Commissie
Gecumuleerde
Jaarrekening 2019
Decharge van het
Hoofdbestuur voor het
gevoerde beleid en van
de penningmeester voor
het financieel beheer
Benoemen accountant

e.

Financiële stand van
zaken eerste kwartaal
2020

6

Samenstelling
Hoofdbestuur,
Bondsraadsleden op
functiezetels en
Bondsraadscommissies
Benoeming leden
Bondsraadscommissies

B

7
A
B

Reglementswijzigingen
Algemeen Reglement
Competitiereglement

C

Tuchtreglement

8
A

Bestuurlijke zaken
Presentatie werkgroep
Jubilea en
Onderscheidingen

Ter informatie
Besluit: De BRV stelt unaniem de gecumuleerde jaarrekening 2019 vast.

BRV

√

Besluit: De BRV verleent decharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde
beleid en aan de penningmeester voor het financieel beheer.

BRV

√

Besluit: De BRV gaat unaniem akkoord met de benoeming van Coney tot
accountant voor de NTTB.
Ter informatie

BRV

√

Besluit: De BRV herbenoemt de heren W. Kok en R. Lammerts tot leden van de
TUC, de heren R. Adriaans en L. Compri tot leden van de CvB, de heer Van Mil
tot lid van de FBC en de heer W. Vreeburg tot voorzitter van de FC.

BRV

√

Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Algemeen Reglement vast.
Besluit: Na discussie besluiten de BRV en het HB de aanpassing van artikel 3 in
november opnieuw te bespreken.
Besluit: de BRV stelt unaniem de wijziging van artikel 37.2 van het
Competitiereglement vast met als ingangsdatum de dag waarop het DWF het
formele wedstrijdformulier wordt (artikel 28 lid 4 is niet in stemming gebracht)
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Tuchtreglement vast.

BRV
BRV

√
√

BRV

√

Ter informatie: dit wordt verder besproken in de novembervergadering.
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B

Ontwikkelingen
coronacrisis

9
A

Technische zaken
Stand van zaken
ontwikkeling Topsport
Stand van zaken visie
Jeugdzaken

B

10

Informatie van de
Taskforce

11/12

W.v.t.t.k./Rondvraag

13

Sluiting

Ter informatie

Ter informatie
Ter informatie

Ter informatie

Om 15.17 uur
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Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 3 – agendapunt 3b

ACTIELIJST VAN DE BONDSRAADSVERGADERING D.D. 4 JULI 2020
Ag.

Omschrijving

1
2

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken

b.
3
a.
b.
4
b.

Schriftelijke vragen
Besluiten- en actielijst BRV 16 november 2019
Besluitenlijst BRV van 16 november 2019
Voortgang actielijst per 4 juli 2020
Jaarverslagen 2019
Van de Tuchtcommissie

d.

Van het College van Arbiters

f.

Van de Fondsbeheerstcommissie

5
a.

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie

6

b.
7

Samenstelling Hoofdbestuur,
Bondsraadsleden op functiezetels en
Bondsraadscommissies
Benoeming leden Bondsraadscommissies
Reglementswijzigingen

a.
b.

Algemeen Reglement
Competitiereglement

Actie

Wie

Af/
Datum

Actie: Aanvulling voorstel werkgroep Onderscheidingen met het streven om
twee vrouwen in de commissie te benoemen én geheimhouding te vragen
Actie: Verwerken acties uit de schriftelijke vragen

Wg.ond

21/11/’20

HB/Bb

√

Actie: verzenden aan BRV
Actie: Voortgaan met openstaande acties

Bb
HB

√

Actie: Gedetailleerdheid van het jaarverslag bespreken met de voorzitter TUC
Actie: Doorlooptijd zaken bespreken met de voorzitter TUC
Actie: Aanpassing detaillering jaarverslag TUC door verzoek BRV vanaf 2021
Actie: Consistent benoemen van toewijzing en afwijzing van zaken bespreken
met de voorzitter CvA.
Actie: Verenigingen informeren over mogelijkheden om een lening van de
FBC te verkrijgen t.b.v. duurzaamheid en maatregelen met het oog op corona.

HB
HB
TUC
CvA

√
√
√
√

Bb

√

Actie: De adviezen van de FC bespreken, ook in het licht van een eventuele
2e coronagolf die mogelijk aanpassingen in de begroting noodzakelijk maken.
Actie: Opnemen op agenda dat onder een reservering een plan moet liggen.

HB

√

Actie: Herbenoemden informeren
Actie: Nieuwe reglementen publiceren op de website
Actie: Verenigingen informeren over aangenomen wijzigingen

Bb
HB/Bb

√
√

Actie: Verenigingen informeren over dubbelspel

HB

√
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Ag.cie

8
a.

Bestuurlijke zaken
Presentatie werkgroep Jubilea en
Onderscheidingen

b.

Ontwikkelingen coronacrisis

9
a.

Technische zaken
Stand van zaken ontwikkeling Topsport

b.
10

Stand van zaken visie Jeugdzaken
Informatie van de Taskforce

11/12

W.v.t.t.k./Rondvraag

13

Actie: Verenigingen informeren over DWF en papieren wedstrijdformulier.
Actie: Aanpassen tekst CR
Actie: Nagaan wat reglementair nodig is om online te vergaderen en hoe dit
voor stemmen geregeld kan worden (ook na de Noodwet).
Actie: Aanpassing artikel 3 wordt in de novembervergadering besproken.
Actie: Informatie aan verenigingen inzake maximum aantal spelers t.b.v. de
voorjaarscompetittie.

HB
HB/RC
HB

√
√
√

Ag.cie
Ag.cie

√
√

Actie: Zoeken kandidaten voor de Commissie Onderscheidingen.
Actie: Voorstel helder uitleggen ook m.b.t. afdelingsonderscheidingen.
Actie: Aanpassen voorstel n.a.v. vragen en opmerkingen BRV
Actie: AB’s adviseren om geen sancties of boetes op te leggen als spelers
ervoor kiezen geen dubbel te willen spelen.

HB+BR
Wg.Ond
Wg.Ond
HB

√
√
√
√

Actie: Verder uitwerken van de uitgangspunten.
Actie: Organiseren informatiebijeenkomsten in het najaar
Actie: Uitwerken van de uitgangspunten
Actie: Simulatiedag plannen
Actie: Zoeken naar kandidaat-BR-leden voor de functiezetels en de
afdelingen
Actie: Navragen of de reacties die wij op de enquete van het Tevredenheidsonderzoek hebben ontvangen niet bij andere bonden zijn ontvangen.
Actie: Bespreken of diepergaand onderzoek nodig is
Actie: In competitiebulletins verenigingen informeren over het behalen van het
Spelregelbewijs.
Actie: De vragen voor het Spelreglbewijs nogmaals bekijken.
Actie: Vervolgmail met nadere uitleg aan de verenigingen sturen
Actie: Jaarlijks controleren van vragen en antwoorden op actualiteit.
Actie: bekijken of een extra BRV nodig is met het oog op de te verwachten
drukke agenda in november.

HB
HB
HB
Taskf.
BRV/AB/
CvV
Bb

√
√
√
21/11/’20
continu

HB
HB/AB

√
√

HB
HB
HB
Ag.cie

√
√
√
√

Sluiting
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√

Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 4 – agendapunt 4

VOORDRACHT FUNCTIEZETELS VOOR DE BONDSRAAD
Geachte leden van de Bondsraad,
Overeenkomstig de reglementen van de NTTB - statuten artikel 30, lid 2 - heeft het College van
Voorzitters de taak advies uit te brengen over de kandidatuur voor de functiezetels. Dit geschiedt door
een kieslijst op te stellen.
Het College van Voorzitters heeft kennis genomen van de belangstelling van de heer Wido Engelen
voor de vacante functiezetel Wedstrijdsport en van de heer Arjan Huiden voor de vacante functiezetel
Atletencommissie.
Zie de bijgevoegde formulieren kandidaatstelling met motivatie.
Een vertegenwoordiging van het College van Voorzitters heeft met beide kandidaten een gesprek
gevoerd en het College van Voorzitters beveelt de Bondsraad aan de heren Engelen en Huiden te
benoemen als leden van uw Bondsraad.

Namens het College van Voorzitters,
Michel Offringa, Afdeling Oost
Jeroen Scheerder, Afdeling Midden
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Kandidaatstelling voor de Functiezetel Wedstrijdsport van de Bondsraad NTTB
Naam:

Wido Engelen

Woonplaats:

Nederweert

Telefoon:

06-21813476

E-mail:

winandus@ziggo.nl

Geboortedatum:

19-6-1971

Lid van vereniging:

TTCN’72

Beroep

Financieel administratief medewerker

Bestuurlijke ervaring

Al 10 jaar bestuurslid TTCN’72 in de functie van
Wedstrijdsecretaris/secretaris/penningmeester en arbitrage
coördinator. Daarnaast ruim 17 jaar bondsscheidsrechter en 4 jaar
internationaal scheidsrechter (ITTF)
Gezien mijn achtergrond als scheidsrechter en trainer ben ik zeer
betrokken bij deze mooie tafeltennissport. In mijn afdeling (Limburg)
ben ik betrokken bij toernooien en competitie opzet en mag
regelmatig mijn visie erop los laten. Ik ben iemand die integer,
bevlogen, flexibel en communicatief sterk ben.

Motivatie kandidaatstelling
voor deze functiezetel

Daarnaast ben ik een bindende als verbindende factor voor diverse
lagen in onze afdeling. Door diplomatiek te werk te gaan weet ik
mijn ideeën te ventileren en krijg vaak ook gehoor van de
competitieleider. Mijn doelstelling is om gelijkheid van competitie
opzet en toernooi opzet te creëren binnen alla afdelingen. Samen
zijn wij sterk en samen moeten wij het niveau in Nederland omhoog
te krikken. Dat kan niet anders dan dat alle afdelingen op 1 lijn zitten
en ook dezelfde insteek hebben. Om ook de tafeltennissport voor de
jonge jeugd aantrekkelijker te maken is het goed om ook
alternatieve competities te creëren voor onze jonge generatie. In de
toernooien en nationale competitie moeten we elkaar weer gaan
uitdagen, te stimuleren om elkaar tot grote hoogte te brengen op
nationaal als Europees niveau.
Aangezien ik bondscheidsrechter ben en wij alleen maar de ere
divisie mannen en vrouwen, eerste divisie mannen kunnen
bemannen vind ik het belangrijk dat in zoveel mogelijk andere
landelijke divisies gewerkt wordt met bondscheidsrechters in welke
vorm die ook gegoten gaat worden.
Deze handschoen neem ik graag op om dit te kunnen
bewerkstelligen.
Datum: 12-8-2020
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Kandidaatstelling voor de Functiezetel Atletencommissie van de Bondsraad
NTTB
Naam:

Arjan Huiden

Woonplaats:

Zoetermeer

Telefoon:

06-10117278

E-mail:

arjanhuiden@hotmail.com

Geboortedatum:

17-10-1999

Lid van vereniging:

Salamanders, Scyedam en Taverzo

Beroep

Student

Bestuurlijke ervaring

Toernooicommissie afdeling West (organisatie van o.a. NK BCDE,
A-toernooi Leidschenveen)

Motivatie kandidaatstelling
voor deze functiezetel

Een stem geven aan spelers bij de besluitvorming van de NTTB.

Datum: 27-7-2020
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Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 5 – agendapunt 5a

VISIE & STRATEGIE JEUGDSPORT
1. Aanleiding
De jeugd heeft de toekomst. Zowel als lid, maar ook als verenigingskader. De NTTB wil jeugd daarom
een prominente plek geven in het meerjarenbeleidsplan. Dat is ook nodig, want uit NAS-gegevens
blijkt dat de uitstroom in de jeugd erg groot is. De uitstroom is vooral groot in de leeftijdscategorie 12
t/m 15 jaar. In deze leeftijdscategorie duurt een lidmaatschap gemiddeld 2,5 jaar. In de leeftijdscategorie 16 t/m 18 duurt een lidmaatschap iets langer. De meeste spelers in deze categorie stoppen
na 3 tot 7 jaar lid te zijn geweest. Vooral als het gaat om wedstrijdsport is de overgang van jeugd naar
senioren een uitdaging. Behoud van spelers in deze leeftijdscategorie is echter essentieel omdat zij
vrijwilligerstaken op zich kunnen nemen en daarmee de basis kunnen vormen van het kader binnen
een vereniging, afdeling of landelijk. Vroegtijdige uitstroom van jeugdleden en jongvolwassenen is
daarom een probleem en vereist onze aandacht.

2. Visie
De visie van de NTTB op het gebied van jeugdsport is dat de jeugdspelers centraal staan. Iedereen
die het leuk vindt om te tafeltennissen moet dit kunnen doen in een veilige, sportieve en vakkundige
omgeving. Vanuit de brede basis kunnen spelers doorstromen naar wedstrijdaanbod, toernooien en
competitie. De getalenteerde sporters of zij die meer willen trainen moeten de mogelijkheid krijgen om
(met passende begeleiding) door te stromen naar topsport.
Daarbij is er speciale aandacht voor de overgang van jeugd naar senioren. Belangrijk is dat deze
overgang soepel verloopt, op het moment dat een speler daar zelf aan toe is, waarbij het spelplezier
behouden blijft. Een jeugdlid moet zichzelf kunnen ontwikkelen, niet alleen als tafeltennisspeler maar
ook op persoonlijk vlak. Bijvoorbeeld door middel van het volgen van opleidingen of door het invullen
van een vrijwilligersfunctie bij de club, bij de afdeling of landelijk.
Ook is er speciale aandacht voor meisjes.

3. Ambitie
De ambitie is om jeugdleden enthousiast te houden voor de tafeltennissport door het aanbod beter
aan te sluiten op hun behoeften en in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt hierbij
(voorlopig) op behouden in plaats van werven, omdat werven zonder te behouden niet efficiënt is. Het
‘behouden van jeugdleden’ dekt echter niet volledig de lading. Als NTTB streven we namelijk niet
alleen naar het behouden van jeugdleden, maar naar het actief betrekken van jeugd bij de sport, de
club en de bond. Om meisjes te werven en behouden voor de sport wordt gekeken naar wat meisjes
kan helpen en stimuleren om lid te worden en te blijven. Meisjes vereisen een andere aanpak dan
jongens. Het is de ambitie om trainers en bestuurders hier ook bewust van te maken en hierin te
onderwijzen.

4. Uitgangspunten
Om bovenstaande missie te realiseren, focussen we op de volgende strategische uitgangspunten:
Uitgangspunt A - Uitgebreider onderzoek naar behoeften onder de doelgroep
Uitgangspunt B – Trainers inzetten voor jeugdwerving- en behoud die daar specifiek voor zijn
opgeleid
Uitgangspunt C - Verenigingen opleiden en bijscholen
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Uitgangspunt D – Strategisch ontwikkelingsplan: betrekken van jeugd door in te zetten op
persoonlijke ontwikkeling
Uitgangspunt E - Tafeltennis toegankelijker maken voor hele jonge jeugd (4 tot 7 jaar)
Uitgangspunt F - Passend wedstrijdaanbod voor elke leeftijdsgroep
Uitgangspunt G – NTTB Tafeltenniskamp en andere tafeltenniskampen

5. De aanpak
Uitgangspunt A - Verder onderzoek naar de behoeften van deze doelgroep
De ambitie is hier om data verzamelen bij de doelgroep zelf. Er wordt een uitsplitsing gemaakt tussen
jongens en meisjes zodat de behoefte tussen de geslachten duidelijk is.
A.1 Entrée- en exit-enquête
A.2 Panel
A.3 Meer kwalitatief onderzoek bij bijvoorbeeld toernooien en tijdens competitiewedstrijden
Uitgangspunt B – Trainers inzetten voor jeugdwerving- en behoud die daar specifiek voor zijn
opgeleid
B.1 NTTB-trainer
Uitgangspunt C - Verenigingen opleiden en bijscholen
De ambitie is hierbij om verenigingen echt bij de hand te nemen, met ze in gesprek te gaan en
middelen aan te reiken indien daar behoefte aan is. Eventueel onderzoeken of (in samenwerking met
verenigingen die het heel goed doen) standaard pakketten of templates ontwikkeld kunnen worden die
in gebruik genomen kunnen worden door verenigingen met een hulpvraag. Hulp wordt alleen geboden
aan de hand van een uitgewerkt plan waarin wordt opgenomen hoe verenigingen het plan zelf voort
kunnen zetten nadat de hulp van de NTTB stopt.
C.1. Verenigingsondersteuning
C.2. Workshop behouden en betrekken van jeugdleden
Uitgangspunt D – Strategisch ontwikkelingsplan: betrekken van jeugd door in te zetten op
persoonlijke ontwikkeling
Om vastgestelde doelstellingen te bereiken is het goed om de missie, visie en strategie te vertalen in
een strategisch ontwikkelingsplan. Het doel van strategische ontwikkeling is: jeugd de vereiste
kennis en houding bij brengen zodat zij kunnen bijdragen aan de doelen die wij als NTTB beogen,
waarbij zij zich tegelijkertijd ontwikkelen, ervaring opdoen, connecties opdoen en zich in positieve zin
verbonden blijven voelen met de sport en de bond. Jeugd behouden door te betrekken. Dat is het
uitgangspunt. Betrekken van jeugd zowel op verenigingsniveau als landelijk.
D.1. Jeugd doelgericht opleiden, voor een specifieke, van tevoren vastgestelde taak
D.2. Jeugd vaker inzetten als vrijwilliger binnen de NTTB
D.3. Verenigingen onderwijzen en ondersteunen bij het inzetten van jeugd voor (vrijwilligers)taken. Zie
uitgangspunt C.
Uitgangspunt E - Tafeltennis toegankelijker maken voor hele jonge jeugd (4 tot 7 jaar)
Tafeltennis is een moeilijke sport om mee te beginnen. Het toegankelijker maken van tafeltennis voor
jonge jeugd is gewenst omdat het bijdraagt aan zowel de werving van nieuwe jeugdleden als het
behouden van jeugd. Als we jeugd al op jonge leeftijd aan de sport kunnen binden hebben we minder
last van concurrentie van andere sporten.
E.1. Aanbod van schuiftafeltennis
Uitgangspunt F - Passend wedstrijdaanbod voor elke leeftijdsgroep
De invulling hiervan verschilt per leeftijdsgroep.
Uit enquêtes is gebleken dat jonge jeugd drempels ervaart bij het starten met spelen van competitie.
Bij jeugd in de leeftijdscategorie 15 t/m 17 gaat concurrentie van baantjes vooral meespelen.
Jeugd die in de leeftijdscategorie 17 tot 23 komt ervaart de overstap naar senioren voornamelijk als
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uitdagend. Bovendien gaan sommige spelers in deze leeftijdscategorie studeren waardoor binding
met de club en de sport verloren kan gaan.
Een passend wedstrijdaanbod, afgestemd op een specifieke leeftijdsgroep, is dus essentieel.
Voor meer voorstellen met betrekking tot jeugdwedstrijdsport, zie wedstrijdsport.
F.1. Extra jaar dispensatie om jeugdcompetitie te spelen
F.2. Meer O-25 toernooien
F.3. Ouders en kinderen direct kunnen benaderen voor toernooiuitnodigingen, niet via
wedstrijdsecretaris of trainers
F.4. Alternatieve vorm pupillen/welpen competitie
F.5. Spelers in de studentenleeftijd bewust maken van studentenverenigingen en studententoernooien
(zie wedstrijdsport)
Uitgangspunt G - NTTB Tafeltenniskamp en andere tafeltenniskampen
G.1. De NTTB ambieert de organisatie van een eigen tafeltenniskamp.
G.2. De NTTB ambieert om ook andere (zomer)tafeltenniskampen in Nederland onder de aandacht
van jeugdspelers te brengen, onder bepaalde voorwaarden. Zie kopje G.2. onder ‘voorstellen’.

6. De voorstellen
Uitgangspunt A - Verder onderzoek naar de behoeften van deze doelgroep
A.1 Entrée- en exit-enquête
Ondanks alle inspanningen zullen er altijd leden zijn die hun lidmaatschap opzeggen. Om dit toch
zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om te achterhalen waarom ze hun lidmaatschap hebben
opgezegd. Een middel om hier achter te komen is een exit-enquête. Tot 2020 werden leden die de
NTTB verlieten niet vanuit de landelijke bond gevraagd wat hun reden voor vertrek was. Dit werd wel
door sommige verenigingen geregistreerd. Het was echter niet bekend of deze reden door de
secretaris werd ingevuld of daadwerkelijk werd doorgegeven door een lid zelf. De ambitie is om exitenquêtes nu direct naar stoppende leden te versturen zodat we als landelijke bond zelf data
verzamelen.
Om de beweegreden van leden te achterhalen waarom ze lid worden wordt ook een intro-enquête
ingevoerd. Op deze manier hopen we nog beter in te kunnen spelen op de verwachtingen van onze
leden waardoor we ze mogelijk beter kunnen behouden.
A.2 Panel
Een panel is een groep personen waarvan de leden een oordeel uit mogen spreken over een product,
dienst of idee. Een groep mensen die zich heeft opgegeven om zich met enige regelmaat te laten
ondervragen.
Het werken met een panel heeft een aantal voordelen. Ten eerste geeft een panel de mogelijkheid tot
het doen van kwalitatief onderzoek. Panelleden zijn hiervoor makkelijk te benaderen. Bovendien hoeft
er niet voor elk nieuw onderzoek een steekproef getrokken te worden. Ook kan het panel zeer
gedetailleerd samengesteld worden zodat het op meerdere aspecten een representatieve afstemming
is van de doelgroep of van de NTTB. Een ander voordeel is dat panelleden niet steeds weer opnieuw
geïnstrueerd hoeven te worden hoe ze de vragenlijst in moeten vullen of hoe de antwoorden gegeven
moeten worden.
A.3 Meer kwalitatief onderzoek bij bijvoorbeeld toernooien en tijdens competitiewedstrijden
Kwalitatief onderzoek geeft ons de gelegenheid om echt in contact te komen met de doelgroep.
Tijdens een toernooi of competitiewedstrijd kunnen jeugdleden (of hun ouders) kort gevraagd worden
naar hun mening of ervaring. Het voordeel is dat dit volop gelegenheid geeft om door te vragen om zo
tot de kern van een mening of ervaring te komen. Dit geeft ons extra informatie, waar we met een
enquête mogelijk niet achter zouden komen.
Uitgangspunt B – Trainers inzetten voor jeugdwerving- en behoud die daar specifiek voor zijn
opgeleid
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B.1 Opleiden NTTB-trainer
Een van de ideeën om dit uitgangspunt te ondersteunen is het opleiden een ‘NTTB trainer’.
Deze trainer kan onder andere ingezet worden om:
- Een club te begeleiden bij het werven van nieuwe jeugd;
- Een club te begeleiden om (jeugd-)leden op te leiden tot trainer (wat bijdraagt aan behoud en aan
het verbeteren van kader);
- Tijdelijk voor vervanging te zorgen totdat een nieuwe trainer is aangetrokken.
Deze NTTB-trainer kan uit de poule van huidige trainers gehaald worden of nieuw opgeleid worden.
Hierbij is het streven is om:
- Meer inzicht te krijgen in hoeveel gediplomeerde trainers we hebben, waar ze training geven en of ze
nog actief zijn;
- Het imago van trainerschap te verbeteren. Het moet gezien worden als een alternatief voor een
bijbaan in bijvoorbeeld een supermarkt;
- Trainers specifiek opleiden voor een bepaalde taak of doelgroep;
- Trainers op te leiden met perspectief op een baan.
Belangrijke opmerking: een NTTB-trainer wordt tijdelijk ingezet, met een specifiek doel, aan de hand
van een plan. In 2021 werkt het Bondsbureau samen met de afdelingen West en Noord omdat zij
vergelijkbare innovatieve activiteitenplannen hebben die hierbij aansluiten. We zien 2021 daarom als
een pilotjaar waarin we zelf het plan gaan ontwikkelen voor de lange termijn (2022-2025 is de
intentie).
Uitgangspunt C - Verenigingen opleiden en bijscholen
C.1. Verenigingsontwikkeling
Het projectplan Verenigingsontwikkeling loopt al sinds het najaar van 2018 en staat nu gepland tot
december 2022. De doelstelling van dit projectplan luidt: “We helpen de verenigingen zich te
ontwikkelen zodat ze toekomstbestendig en levensvatbaar worden en blijven. Het aanbod van de
vereniging zal moeten aansluiten bij de sporter (tafeltennisser én pingponger) van de toekomst en de
maatschappelijke ontwikkelingen.”
Het is een effectief middel om direct contact te hebben met verenigingen en aan de slag te gaan met
de behoeftevraag die op dat moment bij een vereniging speelt. Zoals wordt genoemd in de doelstelling
van het projectplan Verenigingsontwikkeling wordt toegewerkt naar een aanbod van de vereniging dat
aansluit bij de sporter van de toekomst. Het is dus een ideaal middel om verenigingen op te leiden en
te begeleiden bij het behouden van jeugdleden.
C.2. Workshop behouden en betrekken van jeugdleden
De workshop ‘Behoud & Betrekken Jeugd 12-18 jaar’ is tijdens het verenigingscongres in 2020 voor
het eerst aangeboden. Deze workshop wordt gezien als een quick-win als het gaat om de mindset,
kennis en knowhow van verenigingsbestuurders/kaderleden in positieve zin te beinvloeden. Het
aanbieden van deze workshop alsmede de vele verenigingsbezoeken in het afgelopen jaar hebben
ons geleerd dat er een grote behoefte is aan kennis en knowhow op dit thema. De workshop zal in alle
afdelingen aangeboden worden. In een later stadium, nadat de workshop in alle afdelingen is
gegeven, kunnen verenigingen de workshop ook aanvragen. Zie dit als een een ‘incompany’
workshop. Hierbij is het mogelijk wenselijk dat verenigingen uit de regio hierbij kunnen aansluiten.
Uitgangspunt D - Strategisch ontwikkelingsplan: betrekken van jeugd door in te zetten op
persoonlijke ontwikkeling
D.1. Jeugd doelgericht opleiden, voor een specifieke, van tevoren vastgestelde taak
Denk aan het opleiden van jeugd tot scheidsrechter, trainer, social media reporter, bestuurder,
toernooileider, panellid of begeleider voor de parasport. Het doelgericht opleiden biedt jeugd
perspectief en de kans tot zelfontwikkeling, zelfontplooiing en het bijdragen aan een groter doel.
D.2. Jeugd vaker inzetten als vrijwilliger binnen de NTTB
In vervolg op D.1.: jeugdleden die een opleiding hebben gevolgd kunnen door de landelijke bond,
alsmede door de afdelingen of verenigingen ingezet worden waar gewenst. Het is wenselijk om dit
vaker te doen omdat het betrekken van jeugd bijdraagt aan het behoud van deze jeugdleden.
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D.3. Verenigingen onderwijzen en ondersteunen bij het inzetten van jeugd voor
(vrijwilligers)taken
Zie uitgangspunt C. Dit thema komt terug in de workshop ‘Behoud & Betrekken Jeugd 12-18 jaar’
(C.1.) en wordt meegenomen in het projectplan Verenigingsontwikkeling (C.2.).
Uitgangspunt E - Tafeltennis toegankelijker maken voor hele jonge jeugd (4 tot 7 jaar)
E.1. Aanbod van schuiftafeltennis
Schuiftafeltennis is een innovatief product om jeugd (eerder) kennis te laten maken met onze sport en
zo de toegangsdrempels te verlagen. Het is een eenvoudigere vorm van tafeltennis en laagdrempelig
aan te bieden tijdens de gymles.
Op deze manier kunnen we toegangsdrempels verlagen en kinderen eerder betrekken bij de sport en
binden aan een vereniging.
Voordelen:
- Ondersteunt werving (kinderen doen nog geen andere sport);
- Ondersteunt behoud (kinderen beginnen niet aan tafeltennis als tweede sport);
- Eerder beginnen met tafeltennis komt het niveau ten goede. (Tafeltennis is voor kinderen te moeilijk
in de aanvangsfase: de oog/hand-coördinatie is onvoldoende. Uit onderzoek blijkt dat een kind
motorisch pas vanaf een jaar of 9 in staat is om achter een tafel een bal uit de lucht te raken en terug
te slaan. Eerder beginnen kan het proces versnellen);
- Interessanter voor gymdocenten om tafeltennis tijdens de gymles aan te bieden.
Uitgangspunt F - Passend wedstrijdaanbod voor elke leeftijdsgroep
F.1. Extra jaar dispensatie om jeugdcompetitie te spelen
Om de overgang van jeugd naar senioren voor jeugd te vergemakkelijken wordt het mogelijk om voor
jeugdleden een jaar extra dispensatie aan te vragen om in de jeugdcompetitie te blijven spelen. De
reden is tweeledig:
Ten eerste kunnen jeugdleden die zelf nog niet toe zijn aan het spelen bij de senioren langer bij de
jeugd blijven spelen. We hopen hiermee te bereiken dat ze, als ze een jaar ouder zijn, wel zelf toe zijn
aan de overstap waardoor ze niet – door hun leeftijd – gedwongen worden de overstap te maken.
Ten tweede kan het ervoor zorgen dat jeugdteams in zijn geheel overgaan naar de senioren. Denk
hierbij aan een team met één wat ouder jeugdlid en twee jongere jeugdspelers.
F.2. Meer O-25 toernooien
Er is op dit moment weinig specifiek toernooiaanbod voor spelers tussen 18 en 25 jaar. Een succesvol
voorbeeld is het NSK. Dit aanbod willen we vergroten door meer O-25 toernooien te organiseren die –
afhankelijk van ruimte in de zaal – tegelijkertijd plaats vinden met andere jeugdtoernooien.
F.3. Ouders en kinderen direct kunnen benaderen voor toernooiuitnodigingen, niet via
wedstrijdsecretaris, trainers, etc.
Bij het aanbieden van een passend wedstrijdaanbod streven we ook naar het aanbieden van
passende communicatie die relevant is voor de doelgroep. Toernooien worden niet altijd even goed
onder de aandacht gebracht bij jeugdspelers omdat de communicatie via secundaire kanalen
plaatsvindt en niet rechtstreeks met de speler (of ouder) zelf. Het is wenselijk dat we spelers direct
kunnen benaderen voor toernooiuitnodigingen die voor hen relevant zijn. Bijkomende voordelen
hiervan zijn: meer deelnemers op toernooien en een positief effect op behoud.
F.4. Alternatieve vorm pupillen/welpen competitie
Er zijn in het land verschillende innovatieve initiatieven om de drempel om competitie te gaan spelen
te verlagen. Een voorbeeld is de Table Stars Duo competitie.
Hiermee wordt jonge spelers (tot 12 jaar) een alternatief geboden zodat ze (1) ervaring opdoen in het
spelen van teamwedstrijden, (2) enthousiast worden voor de (starters)competitie, en zo (3) behouden
blijven voor de tafeltennissport. Het positieve effect van de Table Stars Duo competitie op de
deelname aan de reguliere competitie door jonge spelers wordt verder onderzocht. In navolging
hiervan wil de NTTB een faciliterende rol bieden in het uitrollen van deze competitievorm in andere
afdelingen.
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F.5. Spelers in de studentenleeftijd bewust maken van studentenverenigingen en
studententoernooien
Om studerende spelers te behouden willen wij ze bewust maken van het bestaan van studententafeltennisverenigingen en studententoernooien. Op die manier initieert de NTTB ontmoetingen tussen
spelers die in dezelfde levensfase zitten. Dit kan de binding met de sport behouden en versterken.
Uitgangspunt G - NTTB Tafeltenniskamp en andere tafeltenniskampen
G.1. De NTTB ambieert de organisatie van een eigen tafeltenniskamp
De NTTB ambieert de organisatie van een eigen tafeltenniskamp. De organisatie van dit kamp wordt
gedaan met grote inzet van vrijwilligers. Dit kamp voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria die wij zelf
stellen en deze worden ook gehandhaafd.
G.2. De NTTB ambieert om ook andere (zomer)tafeltenniskampen in Nederland onder de
aandacht van jeugdspelers te brengen
Dit is een strategische keuze die wij maken die bovendien aansluit bij de kernwaarden van onze
organisatie. Met de term ‘onder de aandacht brengen’ wordt bedoeld dat de NTTB andere kampen
ondersteunt in communicatie op onze N-evenementen, website en social media kanalen.
Echter, de NTTB kan niet garanderen dat de kwaliteit van deze kampen voldoet aan de kwaliteitseisen
die wij aan het eigen NTTB-kamp stellen.
Als NTTB willen en kunnen wij daarom geen verantwoordelijkheid over de kwaliteit van deze kampen
dragen. Om dit op een duidelijke manier te communiceren naar de doelgroep wordt de communicatie
over andere kampen alleen gedaan met een duidelijke vermelding van ‘promotie’ of inclusief een
disclaimer waarin dit beschreven staat.

7. Communicatie
De afdelingen hebben een belangrijke rol als het gaat om de organisatie van de jeugdcompetitie, de
communicatie naar verenigingen toe, het aanbieden van workshops, het aanbieden van opleidingen,
het mede-organiseren van toernooien en het draaien van verschillende pilots. Daarom zal de
landelijke organisatie dit samen met de afdelingen gaan oppakken en inzetten op een goede
communicatie.
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VISIE WEDSTRIJDSPORT
Tafeltenniswedstrijdaanbod 2.0
een overzichtelijk aanbod voor iedere speler die graag competitief wil sporten
Aanleiding
Met ongeveer 12.500 tafeltennissers van ruim 23.000 leden is de Nederlandse competitie een van de
grootste in Europa. De NTTB en haar afdelingen organiseren van oudsher samen deze grote
competitie. Echter, er is al een aantal jaren sprake van een daling in het aantal competitiespelers.
Vooral de uitstroom onder jeugdleden is erg groot, waarbij met name de overgang van jeugd naar
senioren een uitdaging is. Ook spelen veel leden (nog) geen competitie.

NTTB Netto Ledenaantallen vs.
Competitiespelers, man & vrouw
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De NTTB wil het tij keren en aansluiting krijgen bij maatschappelijke trends als individualisering en
doelgroepgericht aanbod. De behoeften en de doelen van de tafeltennisspeler zijn aan het
veranderen, terwijl aan de andere kant wel commitment zichtbaar is. Competitiespelende
tafeltennissers blijven langer lid. Het is nu het moment om het tafeltenniswedstrijdaanbod in
toernooien en competities tegen het licht te houden. Hoe kan de NTTB nieuwe doelgroepen binden
aan de wedstrijdsport en hen een vaste en uitdagende plek bieden in het aanbod?
De NTTB heeft in het meerjarenbeleidsplan de ambitie opgenomen te streven naar:
Een divers wedstrijdaanbod, aantrekkelijk en regionaal beschikbaar voor leden en niet-leden
Een overzichtelijk en passend aanbod voor iedere speler die graag competitief wil sporten
Op basis van deze uitgangspunten is behoefte aan een specifieke uitwerking voor de tafeltennis
wedstrijdsport. Op basis van de beschikbare stukken doen we een voorstel voor een visie.
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Daarnaast kiezen wij voor de inhoudelijke invulling c.q. praktische uitwerking voor het ‘Long Term
Athlete Development’ (LTAD) 1 model voor zowel recreanten, de fanatieke wedstrijdspelers en
specifieke doelgroepen.
Missie
De NTTB wil er met haar wedstrijdsport zijn voor alle tafeltennisliefhebbers die graag competitief willen
sporten. Dit doet zij door de competitie centraal aan te sturen, ondernemend en innovatief te zijn en
uniformiteit aan te brengen in het competitie- en toernooiaanbod.
Visie
Het wedstrijdaanbod past bij de wensen en behoeften die relevant zijn voor spelers in de huidige tijd.
De NTTB zorgt voor een aantrekkelijk, uitdagend en toegankelijk wedstrijdaanbod. Hierdoor is de
wedstrijdsport één van de belangrijke pijlers voor het binden en verbinden van sporters aan een
tafeltennisvereniging. Een centraal aangestuurd, doelgroepgericht en flexibel aanbod is van belang
voor de toekomstbestendigheid van de tafeltennisverenigingen en de tafeltennissport. Op elk niveau
staan tafeltennisplezier en eigen prestatie centraal.
Randvoorwaarden
De wedstrijdsport staat open en is ook toegankelijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen
De wedstrijdsport wordt centraal aangestuurd
De wedstrijdsport voldoet aan de wensen van de doelgroep
Doelen
Passend wedstrijdaanbod leidt tot meer sportplezier en tevredenheid onder deelnemers aan
wedstrijden, toernooien en competitie
Dit leidt tot meer spelers die deelnemen aan wedstrijden in competitieverband en toernooien
Doordat spelers langer lid blijven leidt dit tot ledenbehoud bij de verenigingen en de NTTB
Het langer behouden van leden leidt tot groei van de tafeltennissport
LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT (LTAD)
Het Long Term Athlete Development model (LTAD) is binnen de
tafeltennisbond al bekend vanuit het meerjarenopleidingsplan dat voor
talentontwikkeling en topsport wordt gebruikt.
Het oorspronkelijk Canadese model is echter breder. Het is zeer goed
toepasbaar in zowel recreatie-, breedte- als topsport (bron:
www.sportforlife.ca).
Waar de topsport zich focust op de onderdelen ‘train to train’, ‘train to
compete’ en ‘train to win’, gaat het LTAD-model in zijn geheel eigenlijk
breder. Het gaat om breed motorische ontwikkeling in de jeugdleeftijd
en een actieve leefstijl als je ouder wordt. De mate van competitie ligt
aan de behoefte en ambitie van de sporter. Met name de fases
‘competitive for life’ en ‘fit for life’ sluiten perfect aan bij de behoeftes en
doelen die wij nastreven..
Belangrijke vragen zijn:
Is er voor iedere fase aanbod?
Sluit het aanbod aan bij de behoeften van verschillende doelgroepen in de verschillende
fases?
Is er aansluitend aanbod op het moment dat doorstroom van de ene naar de andere fase
wordt gevraagd?
Door te werken met het brede LTAD-model borg je dat alle doelgroepen in beeld zijn en dat je bewust
het aanbod kan afstemmen. In je ontwikkeling kun je vervolgens focus aanbrengen op de wensen en
behoeften van specifieke doelgroepen en dan stapsgewijs innoveren.

1

Het meerjarenopleidingsplan van de NTTB is gebaseerd op het principe LTAD.
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Oplossingsrichtingen
Om de missie en visie uit te dragen, de gestelde resultaten te behalen en invulling te geven aan het
LTAD zijn er verschillende oplossingsrichtingen, of een combinatie hiervan, aangereikt uit andere
notities. Hieronder volgt een overzicht van deze suggesties, zodat deze in beeld blijven:
Aanpassen structuur competitie aan ledenontwikkeling
Aanbod en reglementen landelijk uniformeren
Wedstrijdaanbod aanpassen op doelgroep (flexibeler aanbod voor leden en niet-leden
creëren)
Meer aandacht voor instroom en doorstroom en bijbehorend niveau (beginners vs ervaren;
jeugd vs senioren)
Wedstrijdduur verkorten & effectiviteit van tijdsverbruik verhogen (incl reistijden)
Verdere keuzes voor het wel of niet uitwerken van bovenstaande suggesties wordt na aanname van
deze visie nader uitgewerkt in het plan van aanpak, maar het leek ons goed om deze
oplossingsrichtingen hier wel te noemen. Uiteraard kunnen hier nog oplossingen aan toegevoegd
worden als dat nodig blijkt te zijn.
Daarnaast is behoefte om een overzicht te hebben van het diverse competitie- en toernooiaanbod.
Het is te complex om competitie en toernooien in hetzelfde overzicht te tekenen. Om die reden
presenteren wij twee matrixen, één voor competitie en één voor de toernooien. Zie hiervoor de
bijlagen.
We hebben de matrixen als volgt opgebouwd:
Opsomming van de diverse doelgroepen. Dit is uitgebreider dan de doelgroepen die we op dit
moment bedienen
Onderscheid tussen landelijke- en afdelings-competitievormen en -toernooien
Aangegeven welk aanbod reeds bestaat en waar ambitie zit en ook waar geen ambitie zit
Vervolgstappen
Op het moment dat deze notitie wordt aangenomen in de bondsraad wordt een plan van aanpak voor
het traject uitgewerkt. Dit plan van aanpak bevat in ieder geval:
Voorstel structuurwijziging
Voorstel reglementswijzigingen
Financiele consequenties
Tijdslijn
Vertaling LTAD naar de situatie van tafeltennis in Nederland
Andere relevante stappen
Uiteraard wordt het plan van aanpak gekoppeld aan de organisatiestructuur van de de NTTB en daar
waar het relevant is worden verbindingen met andere projecten tot stand gebracht.
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Bijlage
Matrix huidig aanbod competitie & toernooien en ambitie
Groen: aanbod voldoet
Oranje: bestaand aanbod verbeteren
Rood: aanbod ontbreekt, wel ambitie
matrix competitie
Landelijk
Senioren 60+

Jeugd (12-15 jr)

Land.
Senioren
Land.
Senioren
Land.
Senioren
- Land. A/B/C
- Land.
Senioren
Land. A/B/C

Jeugd (tot 12 jr)

Land. A/B/C

Paratafeltennis
lichamelijk

Land.
Senioren &
Jeugd
nvt

Volwassenen (23-59 jr)
Onder 23 (18-22 jr)
Jeugd (16-18 jr)

Paratafeltennis G
Meisjes en dames
Pingponger

Land.
Senioren
nvt

Afdeling & lokaal
Ervaren
Afd. Comp.
Senioren
Afd. Comp.
Senioren
Afd. Comp.
Senioren
Afd. Comp.
Jeugd
Afd. Comp.
Jeugd
Afd. Comp.
Jeugd

Afd. competitie

nvt

Beginner
OldStars competitie

Niet-leden
Nvt

Ambitie starters
competitie
Ambitie O23 aanbod
wedstrijdvorm
- Dispensatie senioren
- Ambitie passend
aanbod
Ambitie passend
aanbod
- (Table Stars) Starters
competitie
- Ambitie landelijke
dekking
Ambitie lokaal niveau

PingPongbaas
-PingPongbaas
-Studenten
PingPongbaas

PingPongbaas
PingPongbaas

Geen ambitie

Ambitie passend
aanbod
Ambitie aparte competitie afd. niveau

Geen ambitie

nvt

PingPongbaas
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Geen ambitie

Matrix toernooien

Top
Senioren 60+

Volwassenen
(23-59 jr)
Onder 23
(18-22 jr)

Nationaal
- NK-A
- Masters
- NSM
- NK Veteranen
- NSM
- NK Veteranen
(35+)
- NSM
- NSK
- O23 (pilot)

Jeugd
(16-18 jr)

- NJK
- NJM
- JRLT
- NSM
- NSK
- NK-B/C/D/E

Jeugd
(12-15 jr)

- NJK
- NJM
- JRLT

Jeugd
(tot 12 jr)

- NJK
- NJM
- JRLT

Paratafeltennis
lichamelijk

- NK Para
- NJK Para
- Para RLT

Paratafeltennis G

Nvt

Meisjes en dames

Nvt

Pingponger

Nvt

2
3

Breedtesport 2
Ervaren Beginner

Recreant 3
Ervaren Beginner

Niet-leden

Nvt

Nvt

Nvt

- NSM
- NK Veteranen
- NK-B/C/D/E
- NSM
- NK Veteranen
- NK-B/C/D/E
- NSM
- NSK
- NK-B/C/D/E
- O23 (pilot)
- JRLT
- NJM
- NJK
- NSK
- NSM
- NK-B/C/D/E
- Jeugdklassen
- JRLT
- NJM
- NJK
- Jeugdklassen
- JRLT
- NJM
- NJK
- Jeugdklassen
- NK Para
- NJK Para
- Para RLT
- Recreatieve
Paratoernooien
Ambitie lokaal
aanbod
Ambitie passend
aanbod
Nvt

- OTC toernooien
- OldStars toernooien

NK bedrijfstafeltennis

- OTC toernooien (35+)
- Ambitie passend
aanbod
- NSK
- Ambitie O23

NK bedrijfs

- NSK
- Ambitie passend
aanbod

- NSK
- Ambitie passend
aanbod

JRLT

- Ambitie passend
aanbod

JRLT

- Table Stars The
Battle
- Scholierenkamp

Recreatieve
Paratoernooien

Nvt

Special Olympics

Special Olympics

Ambitie passend
aanbod
Nvt

Nvt

Competitiespeler
NTTB-basislid
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- NK bedrijfstafeltennis

- NK bedrijfstafeltennis
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HERSTRUCTURERING TALENTONTWIKKELING NTTB

‘Bredere basis voor een hogere top’
De historie
Het Hoofdbestuur wil zelf meer regie voeren over de inhoud van de activiteiten en de structuur binnen
de talentontwikkeling. De prestaties in de afgelopen jaren (zie ook tabel 1) zijn achter gebleven t.o.v.
de verwachtingen en door NOC*NSF is inmiddels schriftelijk medegedeeld dat de subsidie voor het
ontwikkelprogramma wordt ingetrokken en wij ons momenteel in een afbouwperiode bevinden. Door
deze combinatie van factoren heeft het Hoofdbestuur besloten een herstructurering binnen het
talentontwikkelingsprogramma van de NTTB door te voeren.
Voor u ligt het visiedocument waarin wordt geschetst wat de aanleiding is voor deze verandering, wat
de uitgangspunten zijn van het nieuwe beleid en de beschrijving hoe te komen tot een concrete
uitvoering.
Tabel 1: Overzicht EJK team resultaten en bijzondere individuele prestaties 2010-2019

Jaar

MK

MJ

JK

JJ

gemiddeld

individueel

2010

23

13

11

19

19,0

1 x goud, 2 x ⅛ finale

2011

15

10

21

25

17,8

2 x brons, 1 x ¼ finale

2012

24

7

20

13

16,0

2 x ¼ finale, 1 x ⅛ finale

2013

18

11

23

12

16,0

1 x zilver, 1 x brons, 2 x ⅛ finale

2014

24

16

27

24

22,8

2015

22

18

19

26

21,3

2016

23

20

25

22,7

2017

20

21

23

21,3

2018

18

13

16

35

20,5

1 x ⅛ finale

2019

25

15

17

31

22,0

1 x ¼ F, 1 x ⅛ finale F

gemiddeld

21,2

14,4

21,2

21,2

1 x ¼ F, 1 x ⅛ finale

De cijfers geven de positie van het betreffende team na afloop van de EJK weer.
MK = meisjes cadetten; MJ = meisjes junioren; JK = jongens cadetten; JJ = jongens junioren

Paratopsport apart
In het bestuur is medio 2019 besloten para-topsport in de bestaande structuur te handhaven, inclusief de centrale
aansturing en het CTO Papendal.. Dit heeft te maken met de prestaties, het prestatieperspectief en de
ondersteuning door NOC*NSF op lange termijn. Het para-programma presteert structureel op mondiaal niveau en
voldoet hierdoor aan de scherpe voorwaarden voor de ondersteuning van NOC*NSF. Hierdoor is het centrale
werken op een CTO op lange termijn geborgd. Parasport valt dus buiten deze veranderingen en hun situatie blijft
ongewijzigd.

Gemiddeld gezien heeft alleen het meisjes juniorenteam een structurele plek in de 1e categorie
kunnen bereiken. Het aantal keren dat de teams in de afgelopen 10 jaar de 1e categorie hebben
behaald is als volgt: MK: 1, MJ: 7, JK: 2, JJ: 2.
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Van oud naar nieuw beleid
De afgelopen jaren is het beleid voor talentontwikkeling en het topsportprogramma gericht geweest op
het klaarstomen van spelers vanaf de juniorenleeftijd (onder 18 jaar) voor topsport in een centrale
topsportomgeving, waar zij studie, wonen en sport konden combineren, in ons geval het CTO
(Centrum voor Topsport en Onderwijs) op Papendal. De jongere spelers tot aan de cadettenleeftijd
(onder 15 jaar) werden in diverse Regionale Trainingscentra (RTC’s) opgeleid om hierbij aan te
sluiten.
De belangrijkste factor voor het doorvoeren van een herstructurering ligt in het feit dat het is gebleken
dat de basis binnen het Nederlandse tafeltennis onvoldoende is. Zowel qua technische basisopleiding
als in aantal voldeden de potentiële talenten bij instroom in het centrale programma niet. Ook al is er
(nog) geen uitgebreide benchmark of analyse, toch worden bovenstaande conclusies door de
bondscoaches, RTC-trainers en trainers in de afdelingen gedeeld en door het bestuur gedragen. In
het nieuwe beleid wordt in een bredere en jongere groep geïnvesteerd en de betrokken trainers
worden via opleidingen en bijscholingen begeleid om kwalitatief beter te kunnen werken.
Verder hebben de subsidies van NOC*NSF om het Topsportprogramma tafeltennis in stand te houden
naast grote mogelijkheden ook een beperking op de bestedingsvrijheid van de eigen middelen
betekend. De NTTB kwam alleen in aanmerking voor subsidies als de spelers mondiaal aan de
prestatie-eisen van NOC*NSF voldeden en de bond voldoende eigen middelen in het topsportprogramma stak. De uitvoering van het beleid was daarmee erg afhankelijk van subsidies van
NOC*NSF. Door het wegvallen van de subsidie van NOC*NSF (hetgeen al schriftelijk bevestigd is),
het niet-verlengen van het topsportprogramma van de dames en het stoppen van het
ontwikkelprogramma van de dames (CTO) is er geen mogelijkheid een centraal programma op
Papendal te continueren. Omdat de huidige situatie niet meer voortgezet kan worden is een nieuwe
structuur gewenst, die financieel haalbaar is en die topatleten gaat opleveren.
Deze omstandigheden, gecombineerd met de wens om de positie van de regio in tafeltennissend
Nederland te versterken en meer keuze te hebben in de besteding van de eigen gelden voor de
talentontwikkeling en het topsportprogramma, hebben geleid tot deze herstructurering. Hierdoor
worden in de toekomst meer talenten vanaf jongere leeftijd in een programma met hoge omvang
regionaal in een Regionaal TrainingsNetwerk (RTN) opgeleid. De landelijke organisatie zal hierin de
regie hebben en de oprichting, toekenning en begeleiding van de RTN’s (inclusief het begeleiden van
het ontwikkeltraject voor trainers) initiëren. Hierbij blijft ruimte voor een individuele aanpak per sporter
en voor diversiteit om ieder RTN optimaal in te richten en te laten functioneren. De RTN’s zorgen
ervoor dat in de toekomst een landelijke dekking ontstaat.
Wie zich niet aan gaat sluiten bij een RTN en een eigen opleidingstraject wil volgen, zoals dat ook in
het verleden bij het centrale beleid gebeurd is, kan ook in de toekomst op ondersteuning en
samenwerking rekenen en wordt niet uitgesloten van internationale deelname.

Het Regionale Trainingsnetwerk
Missie
Het creëren van een optimale regionale situatie waarin sporters opgeleid worden tot internationaal
niveau en het ondersteunen in het opleidingstraject van jonge tafeltennistalenten met de potentie om
internationale prestaties te leveren.
Visie
Het lokaal en regionaal aan sporters aanbieden van een hoogwaardig programma in groepsverband in
hun opleidingstraject, waarin alle facetten van een optimale topsportopleiding aan de orde komen.
Talentontwikkeling is de basis om in de toekomst ook een heren- en damesselectie met prestatieperspectief uit te zenden.
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Doelen
Wij onderscheiden proces en resultaatdoelen.
Procesdoelen
2021:
starten met minimaal 2 pilot RTN’s
2022:
verdere inrichting van de nieuwe structuur
2024:
landelijke dekking via RTN’s
Resultaatdoelen (op lange termijn)
Jeugd (doel te bereiken in gemiddeld 8 jaar tijd):
Aansluiting naar TOP-10 Europese landen
Structureel meedoen in eerste categorie van de EJK met alle 4 teams
Structureel jaarlijks minimaal 1 keer kwartfinale bij jongens en meisjes
op het EJK
Senioren (doel te bereiken in gemiddeld 12 jaar tijd):
Mondiale TOP-10, op het wereld- en Olympisch niveau presteren
Structurele deelname aan WK teams heren en dames
Top-8 EK teams heren en dames
WK Individueel structureel behalen laatste 32
Structurele deelname aan EK onder 21
Door de structuur- en cultuurverandering is het realistisch een lange termijn (8 tot 10 jaar) aan te
houden voor het realiseren van de resultaatdoelstellingen.

Uitgangspunten
Hierbij hanteert de NTTB de volgende uitgangspunten:
 Hoogwaardig internationaal concurrerend opleidingsprogramma
 Meer mogelijkheden voor meer talentvolle jonge spelers
 Decentralisatie en gebruik maken van de regionale mogelijkheden
 Samenwerking tussen verenigingen als voorwaardelijke schakel
 Gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid voor stakeholders
 Samenwerking met buitenlandse internaten is voor de ‘high potentials’ 4 noodzakelijk
 In de toekomst zal de periode van de talentontwikkeling uitgebreid worden tot 23 jaar
Daarom is ervoor gekozen om in de toekomst vooral voor een betere en bredere ontwikkeling bij de
jongste jeugd te kiezen, zodat het basisniveau voor meer jeugdspelers flink omhoog gaat. Wij
beseffen dat hierdoor ook de kwalitatief hoogwaardige begeleiding van enkele sporters op het CTO
niet meer mogelijk is, maar de meerwaarde door veel meer sporters op jonge leeftijd een sterke
trainingssituatie te geven prevaleert. De nadruk komt te liggen op de jeugd die in RTN’s opgeleid gaat
worden. Deze opleiding zal tot een bepaald niveau in Nederland kunnen plaatsvinden. Na dat moment
zullen de sterkste en kansrijkste spelers hun opleiding elders moeten vervolgen, om de laatste
stappen naar de mondiale top te maken.

4

Sporter(ster)s die er bovenuit steken en de ambitie hebben tafeltennis professioneel te beoefenen
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Nieuwe structuur

Oude structuur (ter vergelijking)

Decentralisatie en gebruik maken van de regionale mogelijkheden
In Nederland is er een verenigingsinfrastructuur van verenigingen met jeugdafdelingen, trainingsprogramma’s en eigen accommodaties, waar topsport in het verleden te weinig mee in contact is
geweest. Met de nieuwe RTN’s komt hier verandering in. De RTN’s zijn zelfstandige organisaties die,
in samenwerking met de verenigingen, hoogwaardige spelersopleidingen gaan aanbieden. Topsport
kan door het helpen opzetten van de RTN’s hier een goede bijdrage in leveren. Binnen een RTN kan
op het gebied van gezamenlijke trainingen, trainersopleidingen en bijscholingen, speciale trainingsdagen of trainingskampen een positief effect worden bereikt voor elke aangesloten vereniging.
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Landelijke regierol
De hoofdmoot van het opleidingswerk zal in de regio plaatsvinden. De landelijke organisatie zal hierin
de regie voeren bij het opzetten van de RTN’s en de uitgezette kwaliteitsvoorwaarden controleren. Dit
zijn voorwaarden voor een RTN-erkenning. De technische opleiding staat onder de verantwoordelijk;eid van de RTN-trainer, de landelijke Coördinator Sporttechnische zaken zal hier een sturende rol
hebben. De landelijke organisatie ondersteunt het RTN financieel, maar slechts ten dele; veel
financiering zal uit de regio moeten komen. De landelijke organisatie zal administratief de financiën
van een RTN beheren en de financiële afwikkeling doen.
Verder zal de landelijke organisatie verantwoordelijk blijven voor de selecties en de begeleiding voor
de Internationale titeltoernooien. De Coördinator Sporttechnische zaken gaat de aansturing van de
RTN’s verzorgen.

Het RTN-programma
Binnen de NTTB staat altijd de speler centraal. Om de speler zo goed mogelijk te bedienen wordt
binnen een RTN een hoge kwaliteit van het programma gewaarborgd. Organisatorisch gezien zullen
de RTN’s onderling kunnen verschillen. In de uitvoering van het plan wordt hier rekening mee
gehouden. Er zal alleen worden gewerkt met goed opgeleide trainers/coaches, met ruime ervaring. De
technische staf van een RTN zal ondersteund worden door een RTN-coördinator die zorg draagt voor
diverse coördinatieve, communicatieve en administratieve taken. De spelersopleiding is gericht op het
internationale tafeltennis. Sporters worden breed en modern opgeleid. Naast de spelinhoudelijke
aspecten als tactiek en techniek zal er veel aandacht worden besteed aan de mentale en fysieke
elementen van tafeltennis en aan de lifestyle-aspecten van het topsportleven. De opleiding gaat uit
van de nieuwste inzichten binnen de topsport en de landelijk organisatie zal de RTN’s telkens van
nieuwe impulsen voorzien door het inzetten van gerenommeerde (buitenlandse) experts. De opleiding
van de sporters is individueel gericht. Er zal gewerkt worden met een eigen spelsysteem en
persoonlijke aandacht.

Financiën
In de oude situatie werd voor de begroting van het topsportprogramma een ruime subsidie van
NOC*NSF ontvangen. Deze bijdrage stond garant voor 70% van de begroting; de NTTB diende zelf
de overige 30% in te brengen. Deze 30% bestond overigens voor een groot deel uit materiaal (ballen,
tafels, kleding) en uit sportersbijdragen voor trainingen en toernooien. Een klein deel van de 30% kan
nu ingezet worden voor het nieuwe beleid. In de begroting van 2021 is het bedrag terug te vinden dat
voor dit nieuwe beleid is gereserveerd in het najaar.
In de nieuwe situatie zal de landelijke organisatie de RTN’s een ondersteuning bieden. Deze zal niet
toereikend zijn voor het volledige programma. De overige gelden zullen komen van ouders, regionale
overheden, verenigingen, sponsoren en donateurs.
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Tijdspad
Een overzicht van de activiteiten die al gebeurd zijn en nog gepland staan.

•Juli 2019 - HB staat achter
uitgangspunten
•Februari 2020 - Presenteren
uitgangspunten nieuw
topsportbeleid tijdens de NK

2019 + Q1 2020

2e en 3e Q 2020
•Juni 2020 – presentatie aan de
BR
•Augustus 2020 – 4 webbinars
•Uitleg nieuwe structuur en
ophalen suggesties
•Uitwerken uitgangspunten en
maken beleidsstuk

•Accorderen topsportbeleid
door Bondsraad
•Aansluitend uitwerken en plan
van aanpak schrijven
•Zoeken en voorbereiden pilot
RTN

4e Q 2020
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1e en 2e Q 2021
• Detailsuitwerking topsportbeleid
• Procesbeschrijving
• Plan van aanpak

• Implementatie nieuwe
topsportstructuur van de NTTB
• Aanwijzen regio’s
• Bereiken landelijke dekking RTN's

Q3 2021
t/m 2024

Wat worden de verschillen?
Om een duidelijk beeld te schetsen van de verschillen tussen het oude en het nieuwe beleid hebben we deze in tabel 2 hieronder samengevat.
Deze tabel laat de verschillen zien tussen de huidige RTC’s en de nieuw op te richten RTN’s. De ‘high potentials’ zullen, wanneer ze het niveau
van het RTN ontstijgen, richting een andere trainingssituatie moeten gaan, waarbij de samenwerking gezocht zal moeten worden met de buitenlandse
internaten.
Voorheen was er het centrale opleidingsprogramma voor de dames op Papendal, maar voor de heren was er al geen structurele oplossing meer.
Tabel 2: Oud en nieuw beleid naast elkaar
Onderwerp

RTC / RTC-TOP-beleid

Nieuw RTN-beleid

Naam
Werkwijze
Locatie

RTC (Centrum)
Individueel
In de regio van de speler(s)

Groepsgrootte

1 t/m 4 spelers

Leeftijd

Tot en met cadettenleeftijd

Aantal RTC’s/ RTN’s
Structuur
Financiering, begeleiding en selectie internationale toernooien
Selectie sporters en begeleiding en financiering titeltoernooien
Financiering centrum / netwerk
Samenwerkende verenigingen
Technische staf
Coördinator
Tafeltennisinhoudelijke ondersteuning
Scouting en toelating nieuwe spelers
Aantal landelijke trainingsdagen

Afhankelijk van het aantal geschikte spelers
Redelijk gelijksoortig
NTTB
NTTB
NOC*NSF/ NTTB / Ouders
Vaak één vereniging
Eén trainer
NTTB
NTTB: RTC-coördinator
NTTB: RTC-coördinator
20 tot 30 dagen per jaar

RTN (Netwerk)
Groepsmatig
Regionaal verdeeld over het land, met
landelijke dekking
Groepen met maximaal 6 spelers per trainer.
In grootte geen beperking.
Alle leeftijden, voorkeur voor welpen en
pupillen
6 tot 8
Regionaal verschillend
RTN
NTTB
NTTB / Ouders / Anderen (regionaal)
Meerdere verenigingen
Eén of meerdere trainers
Per RTN
Per RTN
Per RTN
Rond de 10 dagen per jaar
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MEERJARENBELEIDSPLAN 2021+ (separaat bijgevoegd)
Geachte leden van de Bondsraad,
Hierbij ontvangt u het bijgestelde MJBP 2021 – 2024. Dit jaar heeft bijna volledig in het teken gestaan van
de COVID-19 perikelen. Voor zover mogelijk hebben we de geformuleerde doelstellingen voor 2020
gerealiseerd maar uiteraard is een aantal doelstellingen, en de daaraan gekoppelde activiteiten,
doorgeschoven naar volgende jaren. Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen en activiteiten die
zijn doorgeschoven en/of zijn aangepast. Uiteraard zijn wij altijd bereid om tijdens de vergadering nog
een toelichting te geven.
Jan Simons
Voorzitter

Overzicht van de belangrijke veranderingen (zonder prioritering):
 Corona
o In de inleiding is hier aandacht aan besteed. Wij kunnen niet alle acties opnemen die
door het HB zijn genomen, maar deze crisis heeft een dermate grote impact gehad, dat
wij dit ook een plek willen geven in het komende beleidsplan.
o Ook in de begroting 2021 heeft dit tot een lagere aanname van leden en deelnemers
geleid. Het is uitdagend om dit in augustus 2020 (het moment van opstellen van de
begroting) goed in te schatten.
 Opname 3e pijler ‘Sturen & Organiseren’
o Dit heeft geleid tot het aanpassen van diverse sheets en overzichten.
o De verdere ‘uitwerking en doorvertaling’ wil het Hoofdbestuur in de komende
beleidsperiode doorvoeren.
o U zult dan ook in de uitwerking nog bepaalde sheets missen. Deze worden in het
komende plan verwerkt.
 Vrijwilligersbeleid
o Het Hoofdbestuur wil extra aandacht geven aan het ontwikkelen van een eigen
vrijwilligersbeleid.
o In de betreffende sheet vindt u dan ook de speerpunten van de gekozen aanpak.
 Nieuw beleid Talentontwikkeling
o Ook hier heeft u eerder informatie over ontvangen, webinars over kunnen volgen en
presentaties over gezien.
o In 2021 is het tijd om dit op te starten en deze beleidswijziging zichtbaar te maken.
 Jeugdbeleid
o In de laatste bondsraadsvergadering was al aangekondigd dat in het komende
beleidsplan 2021+ een duidelijke aanpak van het jeugdbeleid zichtbaar wordt.
o In twee sheets hebben wij deze zichtbaarheid aangegeven.
 Klimaat en Imago
o Deze projecten hebben een meerjarig karakter. Door het coronavirus is veel tot stilstand
gekomen en doorgeschoven naar 2021. Bij Imago zijn daarom geen veranderingen en bij
Klimaat zijn de gevolgen van corona benoemd.
 Sportparticipatie
o De focus voor 2021 is benoemd. Dit is grotendeels een vervolg op 2020, aangevuld met
de opstart meisjes/dames in de Tafeltennissport.
o De sheets zijn opnieuw ingericht naar algemene beleidsuitgangspunten. Hierin komen de
belangrijkste thema’s wat Sportparticipatie betreft terug: Werven, Opvangen en
Behouden.
o De invulling van Sportparticipatie is visueel gemaakt in een totaaloverzicht.
 Wedstrijdsport
o Aanpassing van details in de sheets Wedstrijden en Evenementen.
o Bij Wedstrijdsport is de sheet ‘visie wedstrijdsport’ toegevoegd.
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ACTIVITEITENPLANNEN 2021 AFDELINGEN
Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Holland-Noord
Format budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
1. Holland-Noord
BUDGET 2021
versienr of datum:
1-6-2020
Uitgaven Basisactiviteiten

€

5.685,00

Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten
Subtotaal ABZ:

€
€
€
€
€

900,00
1.000,00
1.085,00
1.200,00
4.185,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

1.500,00

Uitgaven Reguliere activiteiten

€ 19.250,00

Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€

6.750,00
950,00
7.700,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

500,00
200,00
100,00
800,00

Sportparticipatie
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€ 3.500,00
landelijk budget
€
3.500,00

Talentherkenning en -ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling
Subtotaal Talentherkenning en -ontwikkeling

€
€
€

6.550,00
700,00
7.250,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

4.000,00
1.500,00
-
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Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

Inkomsten innovatieve activiteiten

€

TOTAAL

€

19.435,00

toegewezen budget: 3702 leden x € 5,25

€

19.435,50
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5.685,00
19.250,00
4.000,00
1.500,00
-

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling ZuidWest
Budgetaanvraag afdelingen (24 mei 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

2. ZuidWest
29-6-2018

versienr of datum:
€

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten
Subtotaal ABZ:

4.700,00

€
€
€
€
€

1.450,00
700,00
450,00
650,00
3.250,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

1.450,00

Uitgaven Reguliere activiteiten

€

14.814,00

Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€

6.564,00
500,00
7.064,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

600,00
200,00
100,00
900,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
150,00
€
1.950,00
landelijk budget
€
2.100,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
(Internationale) toernooien
Overige kosten talentherkenning en –ontwikkeling
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€
€

4.000,00
750,00
4.750,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

2.750,00
2.250,00
400,00
-

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

4.700,00
14.814,00
2.750,00
2.250,00
400,00

Inkomsten innovatieve activiteiten

€
€

TOTAAL
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19.614,00

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling West
Budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

3. West
24-4-2020

versienr of datum:
€

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten
Subtotaal ABZ:

4.525,00

€
€
€
€
€

1.400,00
600,00
875,00
1.250,00
4.125,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

400,00

Uitgaven Reguliere activiteiten

€

22.400,00

Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€

5.350,00
250,00
5.600,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

4.000,00
-200,00
4.200,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
-€
6.500,00
landelijk budget
€
6.500,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
(Internationale) toernooien
Overige kosten talentherkenning en –ontwikkeling
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€
€

6.100,00
--6.100,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

-1.200,00
---

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

4.525,00
22.400,00
-1.200,00
--

Inkomsten innovatieve activiteiten

€

--

€

25.725,00

TOTAAL
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-

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Noord
Budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

4. Noord
31-5-2020

versienr of datum:
€

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten
Subtotaal ABZ:

2.060,00

€
€
€
€
€

610,00
450,00
170,00
430,00
1.660,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

400,00

Uitgaven Reguliere activiteiten
Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport

€
€
€

10.080,00
3.030,00
1.000,00

Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€

4.030,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

800,00
-150,00
950,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
1.650,00
€
800,00
landelijk budget
€
2.450,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
(Internationale) toernooien
Overige kosten talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€

2.650,00
---

Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€

2.650,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

12.660,00
536,00
1.550,00
-

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

Inkomsten innovatieve activiteiten

€
€

TOTAAL
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2.060,00
10.080,00
12.660,00
536,00
1.550,00
22.714,00

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Limburg
Budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

5. Limburg
16-6-2020

versienr of datum:
€

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten
Subtotaal ABZ:

4.270,00

€
€
€
€
€

600,00
450,00
250,00
705,00
2.005,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

2.265,00

Uitgaven Reguliere activiteiten
Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€
€

8.325,00
3.645,00
400,00
4.045,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

450,00
200,00
480,00
1.130,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
1.000,00
€
1.300,00
landelijk budget
€
2.300,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
Limburgs Tafeltennisplan
(Internationale) toernooien
Overige kosten talentherkenning en –ontwikkeling
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€
€
€

---850,00
850,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

930,00
2.785,00
420,00
-

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

4.270,00
8.325,00
930,00
2.785,00
420,00

Inkomsten innovatieve activiteiten

€
€

TOTAAL
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10.320,00

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Gelre
Budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

6. Gelre
25-5-2020

versienr of datum:

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten

€

2.375,00

€
€
€
€

625,00
635,00
275,00
547,00

Subtotaal ABZ:

€

2.075,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

300,00

Uitgaven Reguliere activiteiten
Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€
€

13.520,00
4.220,00
900,00
5.120,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

1.200,00
400,00
-1.600,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
500,00
€
500,00
landelijk budget
€
1.000,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
(Internationale) toernooien
Talentontwikkeling RTC
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€
€

3.800,00
-2.000,00
5.800,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

1.000,00
960,00
1.360,00
--

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

2.375,00
13.520,00
1.000,00
960,00
1.320,00

€

14.615,00

TOTAAL
Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Midden
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Format budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

7. Midden
versienr of datum:

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten

€

1.700,00

€
€
€
€

550,00
200,00
200,00
-

Subtotaal ABZ:

€

950,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

750,00

Uitgaven Reguliere activiteiten
Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€
€

18.800,00
6.300,00
6.300,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen

€
€
€

500,00
300,00
200,00

Subtotaal Opleidingen

€

1.000,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner
Subtotaal Sportparticipatie

€
200,00
€
2.300,00
landelijk budget
€
2.500,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
talentontwikkeling LOOT-school + RTC
(Internationale) toernooien
Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€

9.000,00

€
€

9.000,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

200,00
1.500,00
-

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten

€
€
€
€
€

1.700,00
18.800,00
200,00
1.500,00

Inkomsten innovatieve activiteiten

€
TOTAAL
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€

18.800,00

Budgetaanvraag 2021 met activiteiten afdeling Oost
Budgetaanvraag afdelingen (maart 2020) Afdeling:
BUDGET 2021

8. Oost
1.0

versienr of datum:

Uitgaven Basisactiviteiten
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Kosten vergaderingen
Overige kosten bestuur en commissies
Algemene kosten
Bureaukosten

€
€
€
€
€

1.000,00
1.800,00
550,00
2.050,00

Subtotaal ABZ:

€

5.400,00

Wedstrijdsport: competitie
Competitie

€

1.750,00

Uitgaven Reguliere activiteiten
Toernooien
Overige kosten wedstrijdsport
Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:

€
€
€
€

11.375,00
6.300,00
200,00
6.500,00

Restitutie Opleidingen
Bijscholingen
Overige kosten opleidingen
Subtotaal Opleidingen

€
€
€
€

400,00
-175,00
575,00

Sportparticipatie
Table Stars
Overige kosten Sportparticipatie
Kosten Afdelingsondersteuner

7.150,00

Subtotaal Sportparticipatie

€
700,00
€
1.500,00
landelijk budget
€
2.200,00

Talentherkenning en –ontwikkeling
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining
(Internationale) toernooien
Subtotaal Talentherkenning en –ontwikkeling

€
€
€

1.000,00
1.100,00
2.100,00

Uitgaven Innovatieve activiteiten
Inkomsten Basisactiviteiten
Inkomsten Reguliere Activiteiten
Inkomsten Innovatieve activiteiten

€
€
€
€

3.000,00
4.750,00
-500,00

Uitgaven basisactiviteiten
Uitgaven reguliere activiteiten
Uitgaven innovatieve activiteiten (let op: voorheen speciale activiteiten)
Inkomsten basisactiviteiten
Inkomsten reguliere activiteiten
Inkomsten innovatieve activiteiten

€
€
€
€
€
€

7.150,00
11.375,00
3.000,00
4.750,00
-500,00

€

16.275,00

TOTAAL
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VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Ter voorbereiding van de Bondsraad 21 november 2020

Geachte Bondsraadsleden,
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad over het gesprek dat
op 29 september 2020 online is gevoerd. Hierbij waren aanwezig: Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg (FC),
Jan-Gerard Wever (bestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau).
Hieronder worden de onderwerpen die in het overleg aan de orde zijn gekomen, puntsgewijs behandeld.
Naar aanleiding van punt 5 volgt een advies van de FC aan de Bondsraad.
1. Bespreking adviezen FC juni 2020
A) De FC heeft het bestuur gevraagd na te gaan of het aanhouden van bankrekeningen bij ING en
Rabobank volstaat of dat in het kader van de beperking van het Nederlandse Depositostelsel het
veiliger is om rekeningen bij meer dan twee banken aan te houden. Het bestuur heeft hiernaar
gekeken en is van oordeel dat sprake is van twee systeembanken onder toezicht van DNB.
Daarmee is het risico als zeer laag te beschouwen waardoor een rekening bij een derde bank
niet nodig is. De FC vindt het belangrijk dat het bestuur het risico heeft onderzocht en kan zich in
de conclusie vinden.
B) Als nadere onderbouwing van de bestemmingsreserve Taskforce geeft het bestuur aan dat
€ 7.500 bestemd is voor inhuur expertise en € 2.500 voor reis- en verblijfskosten.
P.S. Twee dagen na de bijeenkomst, 1 oktober 2020, komt het bericht dat de leden van de
Taskforce hun opdracht teruggeven aan de Bondsraad.
C) Als nadere onderbouwing van Ontwikkeling Automatisering geeft het bestuur aan dat deze zowel
bestemd is voor ontwikkeling van CRM (o.m. ledenadministratie) als voor DWF (digitaal
wedstrijdformulier). Daarvoor is € 25.000 in 2020 gereserveerd. Naar verwachting zal daarvoor in
2021 extra budget nodig zijn. Een bestemmingsreserve in 2021 kan daarvoor als dekking dienen.
Zie 1 D.
D) Het bestuur ondersteunt het advies van de FC om de algemene reserve als het
weerstandsvermogen te zien waarmee tegenvallers in de exploitatie, bijvoorbeeld als gevolg van
Covid-19, uit deze algemene reserves kunnen worden gehaald. Het bestuur ziet wel graag dat in
2021 twee zaken mogelijk zijn: (1) een budget voor de verdere ontwikkeling van automatisering
en (2) een extra budget voor afdelingen die innovaties, gepland in 2020, vanwege Covid-19
willen doorschuiven naar 2021. Naar verwachting zullen de financiën in 2020 een klein overschot
te zien geven. Zie punt 4. Dit overschot kan bij realisatie in twee bestemmingsreserves geplaatst
worden. De FC kan hiermee instemmen.
E) Naar aanleiding van de internetfraude / CEO-fraude zijn procedures herzien en heeft het bestuur
toegezegd om het personeel bij te scholen in het herkennen van fraude. De bijscholing heeft in
een in-house workshop plaats gevonden, waarbij gelet werd op het herkennen van fraude en hoe
te handelen bij het voorkomen en beperken van de gevolgen.
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2. Uitstaande vragen van FC
A) Wat is de stand van zaken van samenvoegen afdelingsadministraties in de centrale
boekhouding? Dit jaar gebeurt dit met de afdelingsadministraties van Holland-Noord, ZuidWest
en Midden.
B) Lukt het om de Federatie met de Schermbond per 1 januari 2021 te ontbinden? Alle
voorbereidingen wijzen erop dat dit op 1 januari 2021 het geval zal zijn.
3. Consequenties Covid-19 uitbraak
A) Coulanceregeling: Voor 1 juli hebben de verenigingen bij de afdelingen competitieteams
aangemeld. Eind augustus bleek dat toch een aantal teams zich terugtrokken, omdat zij zich niet
veilig voelden om competitie te spelen. Het bestuur heeft daarop besloten af te wijken van de
formele regeling dat bij late afmelding een competitiebijdrage verplicht is. Deze spelers zijn
omgezet van competitiegerechtigd naar niet-competitiegerechtigd. Dit betreft ongeveer 350
spelers en betekent circa € 8.000 minder ontvangsten.
B) Internationale ontmoetingen voor dames en para zijn grotendeels niet doorgegaan. Met
NOC*NSF is afgesproken om de gelden door te schuiven naar 2021.
4. Verwachtingen financiën in 2020
In vorige jaren werd een overzicht opgesteld van “begroting van het jaar”, “totalen per medio september”
en “verwachting voor het hele jaar”. Omdat veel kosten en opbrengsten in het laatste kwartaal vallen
leverde het overzicht van “totalen per medio september” op bijna alle posten vragen op en droeg
nauwelijks bij tot een beter inzicht voor de verwachting van het jaar. Met instemming van de FC is
daarom gekozen voor een overzicht met “begroting” en “verwachting van het jaar”.
A) Bij ABZ (administratie en bestuurszaken) valt op dat zowel kosten als opbrengsten naar
verwachting zo’n € 60.000 hoger uitkomen dan begroot. Dit komt omdat de opbrengsten en
kosten van de subsidie van Limburg hier voor het eerst in verwerkt is.
B) Voor MarCom (Marketing en Communicatie) lopen de opbrengsten van verkoop en verhuur
achter omdat de inkomsten van PingPongbaas bij Sportparticipatie zijn geplaatst.
C) In de categorie Opleidingen is te zien dat bij Kadervorming algemeen de bedragen lager zijn; dit
komt omdat de vorige opleidingscoördinator niet volledig vervangen is.
D) Bij Topsport zijn veel geplande activiteiten niet doorgegaan. Dit leidt tot verschuivingen naar
2021.
E) Wedstrijdsport laat op dezelfde wijze zien dat geplande activiteiten, de voorjaarscompetitie en
toernooien, geannuleerd zijn.
F) Voor Sportparticipatie zijn vooral de kosten en opbrengsten voor Sportpromotie en imago achter
gebleven, omdat een deel van de activiteiten van het project “Schuiftafeltennis” is doorgeschoven
naar volgend jaar.
Voor zover eind september te voorzien kan dit leiden tot een bescheiden positief financieel saldo van
€ 35.000. In dat geval is de wens van het bestuur om dit bedrag in twee bestemmingsreserves te
plaatsen en wel voor (1) Ontwikkeling automatisering en (2) Afdelingsinnovaties. Zie ook punt 1D.
5. Begroting 2021
De begroting 2021 is een sluitende begroting. In de “Toelichting op de begroting 2021” zijn de
achterliggende redenen opgenomen voor de begroting, daar verwijzen we naar. Een paar opmerkingen
bij vergelijking van de Begroting 2021 en die van 2020 volgen hieronder.
A. Inkomsten verminderen bij contributies, subsidies (zie E) en overige bijdragen (zie C).
B. De belangrijkste afwijking bij ABZ is opnieuw te zien in de kosten en opbrengsten van de subsidie
van Limburg, € 70.000.
C. Bij MarComm nemen de sponsoring van TeamNL en Tibhar af.
D. Bij Opleidingen is meer realistisch gekeken naar de opbrengsten en kosten.
E. Bij Topsport is sprake van halvering van de subsidies van NOC*NSF en het ontwikkelen van
“nieuw” Topsportbeleid.
F. Voor Sportparticipatie vallen de gelden voor schuiftafeltennis deels weg en de gelden vanuit
“Naar een veiliger sportklimaat” keren niet meer terug.
G. Thuiswerken: Denkbaar is nog dat, vanwege de Covid-19 maatregelen, medewerkers van het
Bondsbureau langdurig thuis zullen moeten werken en dat dit leidt tot de verplichting van een
goed werkgever om de werkplek thuis op verantwoorde wijze in te richten. Waar dit al speelde,
kon bestaand kantoormeubilair bij betreffende medewerkers worden geplaatst zonder financiële
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gevolgen. Over mogelijke financiële gevolgen van extra aanpassingen is op dit moment geen
zicht.
Advies van de FC aan de Bondsraad: De Financiële Commissie heeft in de begroting 2021 twee
onzekerheden geconstateerd. Naast (1) de mogelijkheid van eventuele aanpassingen van
thuiswerkplekken is er (2) een risico dat door de Covid-19 pandemie (een deel van) de competities niet
gespeeld kunnen worden. Dit kan gevolgen hebben voor het volledig innen van competitietoeslagen, in
dat geval zal een beroep moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen. Omdat hierover op dit
moment geen zekerheid is én er geen andere bijzondere/materiële risico’s zijn vastgesteld die
goedkeuring van de begroting in de weg kunnen staan, adviseert de FC de Bondsraad daarom in te
stemmen met de voorgelegde sluitende begroting.
De Financiële Commissie,
Raimo Kool
Wim Vreeburg
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BEGROTING 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
Begroting NTTB 2021
De cijfers van 2020 zijn uit de door de bondraad goedgekeurde begroting!
Rijlabels
ABZ
Administratie en beheer
Algemene Zaken
Bestuurszaken
Contributies
Overige baten
Subsidie NOC*NSF
Afdelingen: uitgaven
CRM - relatie- en ledenbeheer

1.0

Kosten 2020

Opbrengsten 2020

693.049
433.602
30.450

1.278.336

15.300

203.697
10.000

Kosten 2021 Opbrengsten 2021
723.100
389.350
25.450

1.333.356

15.300
1.093.852
2.000
182.484
-

MarComm
Algemeen
Sponsoring, rechten en advertenties
Promotie
Verkoop/verhuur
Verdienmodel projecten PP-app

126.660
97.910
4.375
16.000
8.375

75.450

Opleidingen
Bijscholingen
Kadervorming - algemeen
Trainersopleiding (niveau 1-5)
Toernooileider (niveau 2 tm 4)
Scheidsrechter

111.833
2.500
79.703
24.200
2.870
2.560

58.840

Eigen bijdragen
Topsport
Dames
Heren
Para
Onder 13

734.657
343.788
42.356
302.888
45.624

Opstart nieuw beleid
Wedstrijdsport
Competitie en vergoedingen
Scheidsrechters en vergoedingen
Toernooien en vergoedingen
Topevenementen en vergoedingen
Sportparticipatie
Algemeen
Doelgroepen
Sportpromotie/Imago
Clubadvies

283.000
10.000

1.081.356
2.000
180.000
70.000
-

127.476
102.226
3.875
13.000
8.375

48.350

77.249
2.500
54.889
15.700
1.000
3.160

44.225

58.840
555.700
281.710
8.500
253.490
12.000

620.828
171.972
17.265
357.888
23.703

44.225
448.241
144.991
8.500
270.250
14.500

330.223
3.500
44.069
257.404
25.250

196.868
12.600
33.740
134.528
16.000

50.000
323.587
1.250
32.655
264.432
25.250

10.000
184.848
23.100
11.220
137.028
13.500

343.638
131.393
151.485
16.260
44.500

174.865
134.365
2.000
38.500

235.730
125.500
59.600
11.630
39.000

48.950
38.950
4.500
5.500
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63.700
8.750
3.000

-

39.600
8.750
-

-

Eindtotaal

2.340.059

2.340.059

Resultaat:

2.107.970

2.107.970

-0

-0

-585.287
51.210
52.993
178.957
133.355
168.773

-610.256
79.126
33.024
172.587
138.739
186.780

Bijdrage uit contributie / algemene inkomsten:
ABZ
MarComm
Opleidingen
Topsport
Wedstrijdsport
Sportparticipatie

CONTRIBUTIES
m.i.v. 1-1-2020
Senioren Jeugd

m.i.v. 1-1-2021
Senioren Jeugd
Bondscontributie
Basiscontributie per kwartaal *)

€

5,00

€

5,00

€

4,88

€

4,88

Competitietoeslag 1e halfjaar
Competitietoeslag 2e halfjaar

€ 27,00
€ 27,00

€
€

17,50
17,50

€ 26,50
€ 26,50

€
€

17,50
17,50

Contributie persoonlijk lidmaatschap

€ 50,00

€ 50,00

*) De tarieven zijn geïndexeerd met 2,63% en conform het besluit van de Bondsraad afgerond
op 50 cent. Dit leidt bij de basiscontributie op jaarbasis tot een feitelijke aanpassing naar € 20,-.
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TARIEVENLIJST 2021
Competitiebijdrage per seizoenshelft
dames/heren eredivisie
€ 475,00 *
dames/heren 1e divisie
€ 250,00 *
Dagvergoeding overige wedstrijden € 90,00 per scheidsrechter
* In de te betalen competitiebijdrage van het team is de competitietoeslag voor maximaal 6 spelers
opgenomen. Als het team uit meer dan 6 personen bestaat wordt bovenop de competitiebijdrage voor
het team de competitietoeslag per speler extra in rekening gebracht.
Boete Nr.

Omschrijving

1.

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of
teamgegevens; per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de
teamgegevens in NAS per team.

€

7,00

2.

Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter

€

7,00

3.

Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een
competitiewedstrijd

€

5,00

4.

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en
plaats (verdere maatregelen kunnen volgen)
Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd

€

22,50

€

7,00

6.

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een
competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

7.

Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

8.

Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per
formulier
Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de
competitiewedstrijd of per wedstrijd

€

5,00

€

5,00

10.

Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier

€

5,00

11.

Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld
tijdstip)

€

10,00

12.

Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening
van de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team

€

7,00

13.

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen
worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen)

€

22,50

14.

Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon
Eredivisie

€

113,50

1e divisie

€

91,00

2e divisie

€

68,00

3e divisie en kampioensklasse jeugd

€

45,50

landelijk A jeugd

€

22,50

overige klassen

€

11,50

Eredivisie

€

113,50

1e divisie

€

91,00

2e divisie

€

68,00

3e divisie en kampioensklasse jeugd

€

45,50

landelijk A jeugd

€

22,50

overige klassen

€

11,50

Het niet-opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
Eredivisie

€

227,00

1e divisie

€

181,00

2e divisie

€

136,00

5.

9.

15.

16.

Euro

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
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17.

18.

3e divisie en kampioensklasse jeugd

€

91,00

landelijk A jeugd

€

45,50

overige klassen

€

22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de
competitieleider is noodzakelijk)
Eredivisie

€

227,00

1e divisie

€

181,00

2e divisie

€

136,00

3e divisie en kampioensklasse jeugd

€

91,00

landelijk A jeugd

€

45,00

overige klassen

€

22,50

Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in
NAS per formulier

€

10,00

Bondsartikelen
Bestel eenheid

Artikel

Prijs/eenheid

1 Speldje erelid afdeling

€

70,00

1 Speldje lid van verdienste afdeling

€

20,00

2 Wedstrijdformulierenboekjes eredivisie

€

3,50

€

1,80

€

5,00

10 Jeugdbegeleiding tafeltennis

€

45,00

20 Jeugdbegeleiding tafeltennis

€

80,00

1 Tafeltennis leerplan deel 1

€

21,00

€

35,00

€

7,50

10 Wedstrijdformulierenboekjes (excl. verzendkosten)
1 Jeugdbegeleiding tafeltennis (onderdeel boekenpakket opleidingen)

Tafeltennis - Begrijpen - Leren – Spelen
1 Vervangende ledenpas

Meerkampen
Aantal

Inschrijfgeld

Prijs/stuk

1 Meerkampen senioren

€

12,50

1 Nationale Jeugdmeerkampen

€

17,50

Opleidingen
Aantal

Inschrijfgeld *)

Prijs/stuk

1 Opleiding TT-1 + per vereniging (max. 12 deelnemers)

€

495,00

1 Opleiding TT-2 (exclusief boekenpakket)

€

595,00

€

63,50

€

995,00

€

63,50

+ boekengeld (indien nog niet in bezit)
1 Opleiding TT-3 (exclusief boekenpakket)
+ boekengeld (indien nog niet in bezit)
1 Opleiding TT-4 (exclusief boekenpakket)

€ 3.250,00

1

€

+ boekengeld (indien nog niet in bezit)

63,50

1 Opleiding TT-5 ism NOC*NSF (toelating onder voorwaarden)

POA

1 Opleiding SR-1 (spelregelmodule – onderdeel VSK)

gratis

1 Opleiding SR-2 (per vereniging per jaar)

gratis

1 Opleiding SR-3

€

395,00

1 Opleiding SR-4

€

495,00

1 Opleiding SR-5 (tarief aanmelding ITTF)

€

80,00

1 Opleiding TL-2

€

50,00

1 Opleiding TL-3

€

195,00

1 Opleiding TL-4

€

295,00
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*) In 2020 is gestart met een heroriëntatie op de vorm waarin opleidingen worden aangeboden. Het kan niet worden
uitgesloten dat diverse opleidingen op voordeliger wijze worden vormgegeven. Deze tarieven gelden derhalve als maximum.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021
In deze toelichting worden de gehanteerde uitgangspunten alsmede de belangrijkste ontwikkelingen
toegelicht.
Inkomsten
De NTTB onderscheidt drie grote inkomstenstromen: contributies, subsidies en overige bijdragen.
Hieronder vallen de commerciële inkomsten vanuit sponsoring, advertenties en verhuur en verkopen van
materialen. De diverse inkomstenbronnen worden gekoppeld aan bestedingsdoelen. Daar waar het
geoormerkte inkomsten betreft rechtstreeks en de vrij besteedbare middelen volgens de vastgestelde
beleidslijnen.
Contributies
Net als in de afgelopen drie jaar zal voor de contributies geen verhoging worden doorgevoerd maar zal
alleen de indexering worden toegepast. Het ledental waarvan wordt uitgegaan wordt berekend door de
trend van de afgelopen drie jaren te nemen en het gemiddelde mutatiepercentage te gebruiken voor
extrapolatie. Doordat het ledental over deze periode een dalende trend laat zien zullen de inkomsten
hieruit dalen tot 1,08 miljoen.
Subsidies
De belangrijkste subsidies komen van De Nederlandse Loterij en het ministerie van VWS en worden via
NOC*NSF verdeeld. Er is één min of meer algemene subsidietitel (Algemeen Functioneren) en diverse
projectsubsidietitels. De subsidie voor “Algemeen Functioneren” is conservatief begroot o.b.v. de
ontwikkeling van voorgaande jaren. Bij topsport zal, vanwege de afbouw van het centrale programma
voor dames, een lagere toewijzing volgen. Er komt in plaats van de reguliere subsidie een zgn.
afbouwsubsidie die 50% bedraagt van de toewijzing voor 2020. De exacte hoogte van de subsidie voor
Para is nog niet bekend en daarom is uitgegaan van de toewijzing van vorig jaar.
In verband met de Covid-19-pandemie zijn in 2020 veel activiteiten die mede worden gesubsidieerd door
NOC*NSF niet doorgegaan. Afgesproken is dat niet-bestede subsidie alsnog in 2021 kan worden ingezet
maar dan in mindering zal worden gebracht op de toekenning van 2021. Omdat de hoogte hiervan op dit
moment nog niet is in te schatten en het netto-effect op 2021 beperkt is, is dit niet in de begroting
verwerkt.
De afgelopen jaren heeft de afdeling Limburg een substantiële subsidie ontvangen van de provincie t.b.v.
de ontwikkeling van tafeltennis (zowel top als breedte) in Limburg. Dit jaar is deze voor het eerst
opgenomen in de begroting waardoor de opbrengsten (en kosten!) voor afdelingen fors toenemen.
Overige Bijdragen
De overige bijdragen zijn net als in voorgaande jaren voor een belangrijk deel verbonden met topsport.
De sponsoring vanuit TeamNL halveert in 2021 vanwege een contractaanpassing door NOC*NSF. Het
sponsorcontract (merendeel in natura) van TIBHAR voor de nationale selecties is aflopend en zal niet
worden verlengd. Er wordt gesproken met diverse andere partijen. Daarnaast worden door deelnemers
aan talentontwikkelings-, topsport- en opleidingsprogramma’s eigen bijdragen betaald.
Er zijn géén bijzondere subsidieaanvragen bij NOC*NSF gedaan omdat de innovatierubriek voorlopig is
opgeschort ten faveure van een Noodfonds i.v.m. Covid-19.
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Uitgaven
De uitgaven worden begroot o.b.v. het vastgestelde meerjarenbeleidplan en de daarin aangebrachte
accenten. Per thema worden deze onderstaand toegelicht:
Algemeen Bestuurlijke Zaken
Bij ABZ stijgen de uitgaven met 4% door de opname van kosten en opbrengsten uit het Limburgs
Tafeltennisplan (zie ook “Inkomsten”). De uitgaven bij Administratie en Beheer dalen met bijna 10%
doordat de functie van Technisch Directeur nog enige tijd zal worden waargenomen door de Directeur
Tafeltennis. De implementatie van CRM-software waarmee leden en in tafeltennis geïnteresseerden
beter kunnen worden bediend zal worden uitgesteld.
Opleidingen
Bij opleidingen worden de kosten drastisch verlaagd. In eerdere jaren is de begroting opgesteld naar de
gewenste aantallen van opleidingen. Omdat de streef-aantallen niet konden worden gehaald is nu
gekozen voor de aantallen die realistisch te verwachten zijn. Daarnaast wordt een aantal opleidingen qua
vorm iets aangepast.
Topsport
2021 is, door de Covid-19-pandemie, een Olympisch en Paralympisch jaar. De kostenbegroting volgt de
lijnen van de programma’s zoals die op dit moment zijn vormgegeven. Er wordt v.w.b. de activiteiten die
door sporters zelf (mede-) worden gefinancierd conservatief begroot. Wanneer programma-onderdelen
worden uitgevoerd die door sporters zelf (mede)bekostigd worden dan zal de realisatie hoger worden dan
de begroting.
Wedstrijdsport
In 2021 wordt gepland om wederom een Para-tafeltennis FA-20 puntentoernooi te organiseren.
De bijdragen van teams in de eerste- en eredivisie wijzigden m.i.v. het seizoen 2020-2021. Omdat de
competitiebijdrage niet langer een één-op-één relatie met de inzet van scheidsrechters heeft is deze voor
het eerst een heel kalenderjaar meegenomen onder “competitie en vergoedingen” en niet meer onder
“scheidsrechters en vergoedingen”.
Sportparticipatie
Bij Sportparticipatie wordt verder ingezet op verenigingsontwikkeling. De kosten hiervan zijn lager dan
begroot in 2020 en worden nu vanuit de reguliere begroting gefinancierd. Er zijn diverse
accentverschuivingen tussen de doelgroepen en voor het eerst is jeugdsport als doelgroep geformuleerd
naast de bestaande programma’s van Table Stars.
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FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M 3E KWARTAAL 2020
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TOELICHTING TUSSENTIJDSE CIJFERS 2020
Presentatie
Dit overzicht beoogt een beeld te geven bij de te verwachten financiële resultaten, vergeleken met de
door de Bondsraad aangenomen begroting. In het verleden presenteerden wij ook de exacte cijfers van
dit moment. De aandacht komt dan te liggen op het operationele niveau. Bij elke regel is uiteraard exact
aan te geven waar het cijfer van dit moment uit bestaat en wat van daaruit de verwachting is voor heel
2020. In plaats van te focussen op de overwegingen die liggen achter de totstandkoming van de
verwachting leggen we liever de focus op de bredere richting waar de NTTB zich in ontwikkelt.
Deze presentatie is met de Financiële Commissie besproken en heeft hun instemming. Zelf hebben wij
wel gekeken naar de cijfers van dit moment (van opstellen: half september 2020). Op verzoek is dit
overzicht ook voor ieder Bondsraadslid beschikbaar.
Corona
Deze toelichting begint met een kort overzicht van de financiële gevolgen van corona.
Het ledental van de NTTB liet, tot half maart, een positieve ontwikkeling zien. Helaas is de instroom
tussen half maart en begin juli heel erg laag geworden. Dit heeft de verwachting van het ledental naar
beneden doen bijstellen. Daarnaast is de aanhoudende onzekerheid over de risico’s van corona voor veel
mensen aanleiding geweest om deze competitieronde over te slaan.
Veel activiteiten zijn niet doorgegaan. Meestal zijn de kosten hoger dan de directe uitgaven dus dit heeft
meestal geen negatief gevolg voor de NTTB. Er zijn wel nog twee andere neveneffecten:
 De NTTB kan de commerciële tegenprestaties, die zijn afgesproken met sponsoren, niet leveren.
Hierdoor is de bijdrage van TeamNL gehalveerd en heeft ook Tibhar zijn bijdrage naar beneden
bijgesteld. Tevens verlengen we de duur van het huidige contract zodat de Olympische Spelen
volgend jaar hier binnen vallen. Hier krijgt de NTTB geen additionele vergoeding voor.
 Bij topsport zijn veel activiteiten uit het dames-, meisjes junioren- en para-programma
gesubsidieerd. De middelen die niet besteed zijn zullen worden gerealloceerd naar 2021.
Algemeen Bestuurlijke Zaken
Er wordt een besparing gerealiseerd bij Administratie en Beheer, m.n. door reallocatie van uren naar
topsport omdat de algemeen directeur deels de taken waarneemt van de technisch directeur.
Hoewel er beduidend minder bestuurskosten worden gemaakt valt dit voordeel voor een groot deel weg
tegen de meerkosten die worden gemaakt voor de bondsraadvergaderingen die nu op een externe
locatie plaatsvinden.
De kosten van de afdelingen zullen, net als de opbrengsten, hoger zijn dan begroot door het Limburgs
Tafeltennisplan.
Onder het kopje “CRM-, Relatie- en Ledenbeheer” worden fors meer kosten verwacht in verband met de
ontwikkeling van het platform met een App, het digitaal wedstrijdformulier en de digitale ledenpas. Dit is
operationeel. Hoewel enorm veel inzet van vrijwilligers de ruggengraat van dit project vormt is gebleken
dat ook ondersteuning vanuit het Bondsbureau benodigd is. Tevens zijn aanpassingen aan NAS
noodzakelijk: deze worden onder dit kopje verantwoord.
Marketing en Communicatie:
De kosten liggen op gelijk niveau. De inkomsten van sponsoring worden lager dan begroot.
Opleidingen
De kosten liggen lager dan begroot omdat de vacature van coördinator opleidingen niet volledig zal
worden ingevuld. In plaats daarvan zal gebruik gemaakt worden van een kleinere vaste kern en zullen op
projectbasis vaker externen worden ingezet.
De opbrengsten zullen een stuk lager liggen omdat de gewenste aantallen bij lange na niet worden
gehaald. Hier zit wel een grote onzekerheid in omdat het najaar de periode is waarin vrijwel alle omzet
wordt gerealiseerd.
Topsport
Bij Topsport zien we veel lagere kosten omdat veel activiteiten niet zijn doorgegaan of verplaatst. Bij
Dames en Para zal ook reallocatie plaatsvinden van subsidiegeld naar 2021. Dit wordt niet gedaan bij
Heren en Onder 13.
Wedstrijdsport
De kosten van toernooien en vergoedingen liggen veel lager omdat de Dutch Open Para geen doorgang
zal vinden in 2020. Voor het overige liggen de lasten ietsje hoger dan geraamd.
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Sportparticipatie
De programma’s worden allemaal uitgevoerd, zij het met enige vertraging door de coronacrisis.
Belangrijkste is de ontwikkeling van schuiftafeltennis waarvoor een grote subsidie is ontvangen. Dit zal
noodgedwongen voor een groot deel naar 2021 worden doorgeschoven. Bij andere subsidieverstrekkers,
zoals de Johan Cruijff Foundation, wordt overlegd om te bepalen in hoeverre activiteiten moeten en
kunnen worden gerealloceerd.
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VOORSTEL AANPASSING DECORATIESTELSEL
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft begin 2019 een werkgroep Jubilea en Onderscheidingen ingesteld
met als opdracht het decoratiestelstel van de Nederlandse Tafeltennisbond te onderzoeken en een
voorstel te doen voor het moderniseren en aanpassen van de reglementering voor jubilea en
onderscheidingen, geldend voor de gehele Tafeltennisbond, dus voor de landelijke organisatie en de
afdelingen.
Na de presentatie van dit voorstel in de bondsraadsvergadering van 4 juli heeft de werkgroep de nodige
aanpassingen aangebracht in het voorstel en het Hoofdbestuur verzocht dit voorstel ter bekrachtiging aan
de Bondsraad voor te leggen.
Het Hoofdbestuur vraagt u om in te stemmen met het voorstel voor aanpassing van het decoratiestelsel
van de Nederlandse Tafeltennisbond en, indien dit het geval is, de kandidaten, zoals deze zijn
voorgesteld, te benoemen in de in te stellen Commissie Onderscheidingen.
De Commissie Onderscheidingen wordt alsdan een zelfstandige commissie, waarvan de leden worden
(her)benoemd door de Bondsraad.
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Voorstel werkgroep Jubilea en Onderscheidingen
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, een Afdelingsbestuur 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. Bij een positieve beslissing wordt de
onderscheiding naar gelang van de verdiensten toegekend voor een afdeling van de NTTB, dan wel de
gehele NTTB. 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.
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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
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
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(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 beoordeling van de aanvraag 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 aangeven dat geen onderscheiding mag worden toegekend, de
Directeur NTTB informeert het Hoofdbestuur hierover. In dat geval wijst de Commissie Onderscheidingen
de aanvraag af onder vermelding van het feit dat de Directeur NTTB hiertegen bedenkingen heeft
aangegeven. Deze afwijzing kan als geschil aanhangig worden gemaakt bij het College van Arbiters.
Afhankelijk van de motivering van de verdiensten in de aanvraag kan de Commissie Onderscheidingen
de onderscheiding toekennen voor een specifiek genoemde afdeling, dan wel voor de gehele NTTB.
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
----------------------------Bijlage 2

Deze bijlage is gereserveerd voor de nog uit te werken Memorabilia
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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.
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 (commissieonderscheidingen@tafeltennis.nl).
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.

75

AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB
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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Blad 2 van 3

AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB
Naam
Vereniging/afdeling
Bondsnummer
Functie
Relatie met de te onderscheiden persoon
handtekening:

Blad 3 van 3

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.
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Bondsraadsvergadering 21 november 2020
Bijlage 14 – agendapunt 7a.ii

BENOEMING LEDEN COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN
Na instemming met het voorstel om een Commissie Onderscheidingen in te stellen dienen de leden
hiervan benoemd te worden.

Het Hoofdbestuur stelt voor:
De heer Joop van Raaij te benoemen tot voorzitter van de Commissie Onderscheidingen;
De dames Charlotte Appels, Jolanda Paardekam en Ina Wiekart en de heer Emie Dekker te benoemen
tot leden van de Commissie Onderscheidingen van de Nederlandse Tafeltennisbond.
De commissie zal een rooster van aftreden vaststellen.
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 21 november 2020
Bijlage 15 - agendapunt 7b.i

WIJZIGINGEN STATUTEN
Artikel 5 lid 1 luidt als volgt:
Artikel 5 Organen en inrichting van de NTTB
1. Organen binnen de NTTB zijn: de Bondsraad, het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen, het College
van Voorzitters, de voorzitter van zowel de Bondsraad als het Hoofdbestuur in zijn kwaliteit van Voorzitter van de NTTB, de Directeur-NTTB, alsmede de Reglementscommissie, de Financiële Commissie,
de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep als vaste commissies.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 5 Organen en inrichting van de NTTB
1. Organen binnen de NTTB zijn: de Bondsraad, het Hoofdbestuur, de Afdelingsbesturen, het College
van Voorzitters, de voorzitter van zowel de Bondsraad als het Hoofdbestuur in zijn kwaliteit van Voorzitter van de NTTB, de Directeur-NTTB, alsmede de Reglementscommissie, de Financiële Commissie,
de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de Commissie
Onderscheidingen, als vaste commissies.

Toelichting
Hiermee wordt de Commissie Onderscheidingen als Commissie van de Bondsraad gedefinieerd.

Artikel 6 lid 1 sub d luidt als volgt:
Artikel 6 Leden
1d.
persoonlijke leden, zijnde natuurlijke personen die niet als lid van een NTTB-vereniging tot het
lidmaatschap zijn toegelaten.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen
Artikel 6 Leden
1d.
persoonlijke leden, zijnde natuurlijke personen, die geen lid zijn van een lid-vereniging of naast het
gewone lidmaatschap ook als individu tot het lidmaatschap van de NTTB zijn toegelaten.

Toelichting
Het lidmaatschap van de NTTB was oorspronkelijk één op één verbonden met het lidmaatschap van een
bij de NTTB aangesloten vereniging. Tot in de jaren ’80 van de 20e eeuw kon iemand slechts lid zijn van
één vereniging. Sterker nog, een lid kon slechts van vereniging veranderen met schriftelijke toestemming
van het Hoofdbestuur onder een aantal strenge voorwaarden. Als een vereniging werd opgeheven verviel
ook het lidmaatschap van de leden van die vereniging. Regelmatig bleek echter dat leden van opgeheven
verenigingen wel NTTB-lid wilden blijven. Hiervoor is het persoonlijk lidmaatschap bedacht: een NTTBlidmaatschap zonder lidmaatschap van een lid-vereniging van de NTTB.
Uit deze tijd stamt de huidige definitie van het persoonlijk lidmaatschap, dat zegt dat persoonlijke leden
natuurlijke personen zijn die “niet als lid van een NTTB-vereniging tot het lidmaatschap zijn toegelaten.”
Deze omschrijving sluit uit dat iemand tegelijkertijd persoonlijk lid en lid van een vereniging is. Nu het al
enkele decennia mogelijk is dat iemand lid is van meerdere verenigingen tegelijk is er ook geen goed
argument meer om de combinatie van verenigingslid en persoonlijk lid uit te sluiten.
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Artikel 7 lid 2 luidt als volgt:
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap
2. Het erelidmaatschap wordt verkregen door benoeming door de Bondsraad en het lidmaatschap van
verdiensten wordt verkregen door benoeming door het Hoofdbestuur. In het Algemeen Reglement
wordt bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden deze benoeming geschiedt.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap
2. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste worden verkregen door benoeming door de
Commissie Onderscheidingen. In het Algemeen Reglement wordt bepaald op welke wijze en onder
welke voorwaarden deze benoeming geschiedt.

Toelichting
Deze wijziging verplaatst de bevoegdheid tot het benoemen van ereleden en leden van verdienste naar
de Commissie Onderscheidingen.

Artikel 9 leden 1 en 4 luiden als volgt:
Artikel 9 Stemrecht
1. Het aantal in een Bondsraad uit te brengen stemmen is gelijk aan het aantal in de vergadering
aanwezige leden van de bondsraad. In de Bondsraad brengt elk lid één stem uit. In vergaderingen van
de Bondsraad handelt ieder aanwezig bondsraadslid naar eigen inzicht.
4. In vergaderingen, waarin minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is,
kunnen geen geldige besluiten worden genomen. In een afdelingsledenvergadering, waarin het aantal
stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het maximale aantal stemmen,
kunnen geen geldige besluiten worden genomen. Op voorstel van het betreffende afdelingsbestuur
kan een afdelingsledenvergadering besluiten dat de afdelingsledenvergadering van die afdeling
geldige besluiten kan nemen, ongeacht de opkomst.
Het Hoofdbestuur stelt voor deze leden als volgt te wijzigen:
Artikel 9 Stemrecht
1. Het aantal in een Bondsraad uit te brengen stemmen is gelijk aan het aantal in de vergadering fysiek
aanwezige plus de tijdens de vergadering langs elektronische weg met de vergadering in contact
staande leden van de Bondsraad. In de Bondsraad brengt elk lid één stem uit. In vergaderingen van de
Bondsraad handelt ieder aanwezig Bondsraadslid naar eigen inzicht.
4. In vergaderingen, waarin minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden fysiek of langs
elektronische weg aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten worden genomen. In een
Afdelingsledenvergadering, waarin het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de
helft van het maximale aantal stemmen, kunnen geen geldige besluiten worden genomen. Op voorstel
van het betreffende Afdelingsbestuur kan een Afdelingsledenvergadering besluiten dat de
Afdelingsledenvergadering van die afdeling geldige besluiten kan nemen, ongeacht de opkomst.

Toelichting
Als gevolg van de coronapandemie en de inmiddels met regelmaat van overheidswege ingestelde
beperkingen aan fysieke bijeenkomsten is het niet meer vanzelfsprekend dat een Bondsraadsvergadering
of een Afdelingsledenvergadering fysiek kan worden gehouden. Daarmee is ook het stemmen langs
fysieke weg, onder andere via geschreven stembriefjes niet meer vanzelfsprekend.
De Spoedwet Covid-19 creëert, voorlopig tot 1 januari 2021, een mogelijkheid voor algemene
ledenvergaderingen (waaronder de NTTB Bondsraad en de afdelingsledenvergaderingen) langs digitale
weg. Omdat helaas te verwachten is dat deze wijze van vergaderen ook in de toekomst nodig zal zijn
stelt het Hoofdbestuur voor om digitaal vergaderen structureel mogelijk te maken. Daar hoort ook het
stemmen langs elektronische weg bij. Deze aanpassing van artikel 9 leden 1 en 4 maakt dit mogelijk. De
concrete invulling van het stemmen zal per Bondsraadsvergadering en per afdelingsledenvergadering
worden ingevuld met de beschikbare technische middelen.

Artikel 11 leden 2 en 4 luiden als volgt:
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Artikel 11 Geldigheid van stemmen
2.

4.

Indien bij een verkiezing van personen, in welke gevallen te allen tijde schriftelijk dient te worden
gestemd, niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan
niemand de meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats over de twee personen, die het
hoogste aantal stemmen hebben verkregen totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In geval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste drie leden zulks voor de stemming verlangen. In de
afdelingsledenvergadering wordt mondeling gestemd, tenzij een aantal stemgerechtigden dat een stem
uitbrengt voor een/tiende van het maximale aantal stemmen dat op een vergadering uitgebracht kan
worden, zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is, bij stemmingen
over personen alleen mogelijk indien sprake is van een unaniem besluit van de Bondsraad. Bij
stemmingen niet rakende personen is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij ten minste
een/tiende van het maximaal aantal aanwezige stemgerechtigde leden, dan wel in de
afdelingsledenvergadering een aantal stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van
het maximale aantal stemmen dat ter vergadering uitgebracht kan worden, hoofdelijke of schriftelijke
stemming verlangt.

Het Hoofdbestuur stelt voor deze leden als volgt te wijzigen
Artikel 11 Geldigheid van stemmen
2.

4.

Indien bij een verkiezing van personen, in welke gevallen te allen tijde schriftelijk of elektronisch dient
te worden gestemd, niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats over de twee
personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen totdat hetzij één persoon de
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In geval
bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke of elektronische stemming gewenst acht of ten minste drie leden zulks voor de stemming
verlangen. In de afdelingsledenvergadering wordt mondeling gestemd, tenzij een aantal
stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het maximale aantal stemmen dat op
een vergadering uitgebracht kan worden, zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over
personen geschieden schriftelijk of elektronisch. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes.
Elektronische stemming geschiedt via individuele en uitsluitend voor de leden van het stembureau
zichtbare stemmen. Besluitvorming bij acclamatie is, bij stemmingen over personen, alleen mogelijk
indien sprake is van een unaniem besluit van de Bondsraad. Bij stemmingen niet rakende personen is
besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij ten minste een/tiende van het maximaal aantal
aanwezige stemgerechtigde leden, dan wel in de afdelingsledenvergadering een aantal
stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het maximale aantal stemmen dat ter
vergadering uitgebracht kan worden, hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

Artikel 17 lid 2f luidt als volgt:
Artikel 17 Bondsraad
2f Voor de aan- of afwezigheid van de Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers is het tekenen van het
aanwezigheidsregister van de betreffende Bondsraadsvergadering bepalend.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen
2f

Voor de aan- of afwezigheid van de Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers is het schriftelijk dan
wel elektronisch tekenen van het aanwezigheidsregister van de betreffende Bondsraadsvergadering
bepalend.
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Toelichting:
Hiermee wordt ook het vaststellen langs digitale weg van aanwezigheid in een geheel of gedeeltelijk
digitale Bondsraad mogelijk.

Artikel 19 lid 1 luidt als volgt:
Artikel 19 Besluiten van de Bondsraad
1. Een Bondsraadsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van het
maximaal aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig is.
Indien en zodra blijkt, dat zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn dat het
aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het maximale aantal stemmen,
onthoudt de vergadering zich van stemming over enig onderwerp en belegt het Hoofdbestuur een
binnen drie weken na deze vergadering te houden tweede vergadering.
In deze tweede vergadering worden in de eerste plaats die agendapunten behandeld, waarover in de
eerste vergadering geen geldige besluiten konden worden genomen. Indien en zodra ook in de tweede
vergadering minder dan de helft van het maximale aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers
aanwezig zijn, kunnen de overblijvende Bondsraadsleden -ongeacht het aantal stemmen dat
uitgebracht kan worden- over die agendapunten geldige besluiten nemen, tenzij het Hoofdbestuur
vóórdat tot stemming wordt overgegaan, de vergadering verdaagt tot uiterlijk tien dagen daarna.
De oproep voor de tweede vergadering respectievelijk de kennisgeving van de eventuele verdaging
daarvan, moet -in afwijking van de in artikel 18, lid 4, genoemde termijn- binnen 3 dagen na de
eerste vergadering, respectievelijk na het besluit tot verdaging van de tweede vergadering, schriftelijk geschieden aan allen die overeenkomstig het Algemeen Reglement, voor elke Bondsraadsvergadering een oproep dienen te ontvangen.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 19 Besluiten van de Bondsraad
1. Een Bondsraadsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van het
maximaal aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers fysiek dan wel langs elektronische weg
aanwezig is.
Indien en zodra blijkt, dat zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn dat het
aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het maximale aantal stemmen,
onthoudt de vergadering zich van stemming over enig onderwerp en belegt het Hoofdbestuur een
binnen drie weken na deze vergadering te houden tweede vergadering.
In deze tweede vergadering worden in de eerste plaats die agendapunten behandeld, waarover in de
eerste vergadering geen geldige besluiten konden worden genomen. Indien en zodra ook in de tweede
vergadering minder dan de helft van het maximale aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers
aanwezig zijn, kunnen de overblijvende Bondsraadsleden -ongeacht het aantal stemmen dat
uitgebracht kan worden- over die agendapunten geldige besluiten nemen, tenzij het Hoofdbestuur
vóórdat tot stemming wordt overgegaan, de vergadering verdaagt tot uiterlijk tien dagen daarna.
De oproep voor de tweede vergadering respectievelijk de kennisgeving van de eventuele verdaging
daarvan, moet -in afwijking van de in artikel 18, lid 4, genoemde termijn- binnen 3 dagen na de
eerste vergadering, respectievelijk na het besluit tot verdaging van de tweede vergadering, schriftelijk geschieden aan allen die overeenkomstig het Algemeen Reglement, voor elke Bondsraadsvergadering een oproep dienen te ontvangen.

Toelichting:
Hiermee wordt vastgelegd dat de Bondsraad ook besluiten kan nemen indien (een deel van) de leden
alleen langs digitale weg aanwezig is.

Het hoofdbestuur stelt voor een nieuw artikel 24 toe te voegen:
Artikel 24 Commissie Onderscheidingen
1. Er is een Commissie Onderscheidingen die tot taak heeft het beoordelen van ingediende voorstellen tot
en het toekennen van het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste van de NTTB, het
erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste van een afdeling van de NTTB, of een andere
NTTB-onderscheiding.
2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie Onderscheidingen worden nader geregeld in
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het Algemeen Reglement.

Toelichting
Met dit artikel worden het bestaan en de taken en bevoegdheden van een nieuwe commissie van de
Bondsraad, de Commissie Onderscheidingen, geregeld. Deze worden nader uitgewerkt in het Algemeen
Reglement.
De huidige artikelen 24 t/m 34 worden vernummerd tot 25 t/m 35.

Artikel 27 lid 2 (indien het nieuwe artikel 24 wordt toegevoegd wordt dit artikel 28) luidt als volgt:
Artikel 28 Samenstelling, benoeming en ontslag leden vaste commissies
2. Een vaste commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige leden als bedoeld in
artikel 6, lid 1 sub b en c.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 28 Samenstelling, benoeming en ontslag leden vaste commissies
2. Een vaste commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige leden als bedoeld in
artikel 6, lid 1 sub b, c en d.

Toelichting
Volgens de huidige tekst kunnen persoonlijke leden geen lid van vaste commissies van de Bondsraad
zijn. Dat is niet de bedoeling, er is geen enkel bezwaar dat een persoonlijk lid deel uitmaakt van deze
commissies. Sterker nog, dat geldt reeds vele jaren voor een aantal leden.

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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WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 4 lid 4 luidt als volgt:
Artikel 4 Soorten leden
4.
Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen, niet als lid van een NTTB-vereniging tot het lidmaatschap
zijn toegelaten.
Ereleden en Leden van Verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig zijn benoemd op
grond van hun buitengewone verdiensten jegens de NTTB en/of de tafeltennissport in het algemeen.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 4 Soorten leden
4.
Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen, die geen lid zijn van een lid-vereniging of naast het
gewone lidmaatschap ook als individu tot het lidmaatschap van de NTTB zijn toegelaten.
Ereleden en Leden van Verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig zijn benoemd op
grond van hun buitengewone verdiensten jegens de NTTB en/of de tafeltennissport in het algemeen.

Toelichting
Het lidmaatschap van de NTTB was oorspronkelijk één op één verbonden met het lidmaatschap van een
bij de NTTB aangesloten vereniging. Tot in de jaren ’80 van de 20e eeuw kon iemand slechts lid zijn van
één vereniging. Sterker nog, een lid kon slechts van vereniging veranderen met schriftelijke toestemming
van het Hoofdbestuur onder een aantal strenge voorwaarden. Als een vereniging werd opgeheven verviel
ook het lidmaatschap van de leden van die vereniging. Regelmatig bleek echter dat leden van opgeheven
verenigingen wel NTTB-lid wilden blijven. Hiervoor is het persoonlijk lidmaatschap bedacht: een NTTBlidmaatschap zonder lidmaatschap van een lid-vereniging van de NTTB.
Uit deze tijd stamt de huidige definitie van het persoonlijk lidmaatschap, dat zegt dat persoonlijke leden
natuurlijke personen zijn die “niet als lid van een NTTB-vereniging tot het lidmaatschap zijn toegelaten.”
Deze omschrijving sluit uit dat iemand tegelijkertijd persoonlijk lid en lid van een vereniging is. Nu het al
enkele decennia mogelijk is dat iemand lid is van meerdere verenigingen tegelijk is er ook geen goed
argument meer om de combinatie van verenigingslid en persoonlijk lid uit te sluiten.

Artikel 8 luidt als volgt:
Artikel 8 Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste
1.
Ereleden worden benoemd door de Bondsraad met een meerderheid van ten minste twee derden van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2.
Leden van Verdienste worden door het Hoofdbestuur benoemd. Een Afdelingsbestuur is bevoegd tot
het doen van een schriftelijke voordracht daartoe.
3.
Elk Erelid en elk Lid van Verdienste ontvangt na aanvaarding van de benoeming een schriftelijke
bevestiging ervan alsmede een aan de titel verbonden onderscheidingsteken. Aan een Erelid kan
tevens de titel "Bondsridder" worden verleend.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 8 Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste
1.
Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de Commissie Onderscheidingen
2.
De Commissie Onderscheidingen raadpleegt voorafgaand aan de benoeming van een Erelid of Lid
van Verdienste de Directeur NTTB. Indien de Directeur NTTB bedenkingen aangeeft tegen de
benoeming worden deze door de Commissie Onderscheidingen meegenomen in de overwegingen
voor toekenning van de voorgestelde onderscheiding. Bij onoverkomelijke bedenkingen kan de
Directeur NTTB aangeven dat geen onderscheiding mag worden toegekend. In dat geval wijst de
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3.

Commissie Onderscheidingen de aanvraag af onder vermelding van het feit dat de Directeur NTTB
hiertegen bedenkingen heeft aangegeven. De Directeur NTTB informeert het Hoofdbestuur
hierover.
Elk Erelid en elk Lid van Verdienste ontvangt na aanvaarding van de benoeming een schriftelijke
bevestiging ervan alsmede een aan de titel verbonden onderscheidingsteken. Aan een Erelid kan
tevens de titel "Bondsridder" worden verleend.

Toelichting
Met het instellen van de Commissie Onderscheidingen komt de bevoegdheid tot het benoemen van
Ereleden en Leden van Verdienste bij deze commissie te liggen, in plaats van bij respectievelijk de
Bondsraad en het Hoofdbestuur. Lid 2 regelt de procedure in gevallen dat er bedenkingen zijn bij een
aanstaande benoeming door de Commissie Onderscheidingen. Indien de directeur bedenkingen heeft die
zo zwaar zijn dat hij het niet verantwoord acht dat aan iemand een onderscheiding wordt verleend zal de
directeur dit bij de Commissie en bij het Hoofdbestuur bekend maken. In dat geval zal de Commissie
Onderscheidingen de aanvraag afwijzen met als argument dat de directeur ernstige bedenkingen heeft.
In geval de aanvrager dit besluit onterecht acht is sprake van een geschil tussen enerzijds de aanvrager
van de onderscheiding en anderzijds de Commissie Onderscheidingen en de directeur. Zoals elk geschil
binnen de NTTB kan dit worden voorgelegd aan het College van Arbiters. Hierbij zij aangetekend dat
uitgangspunt is dat zowel afwijzing als de verdere procedure hoogst uitzonderlijk zullen zijn. Verdere
toelichting is gegeven in de notitie rond het instellen van de Commissie Onderscheidingen.

Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 9 lid 1 een sub d toe te voegen:
Artikel 9 Algemeen
1.
De leden van de NTTB zijn verplicht:
d.
niet aan door of namens de NTTB georganiseerde sport- of andere activiteiten deel te nemen indien
dit hen als gevolg van overheidsrichtlijnen niet is toegestaan. Het Hoofdbestuur kan nadere
voorwaarden stellen op basis van de betreffende overheidsrichtlijnen

Toelichting
Tijdens de coronapandemie is in diverse sporten de vraag opgekomen in hoeverre binnen de NTTB
mogelijkheden bestaan om, indien iemand besmet is met het coronavirus, of in afwachting van een
coronatest of om een andere reden in quarantaine zit, deelname aan competities, toernooien en
wedstrijden te verbieden. Dit blijkt niet anders te kunnen dan via een uitspraak van de Tuchtcommissie of
Commissie van Beroep. Voor een situatie waarin iemand door deelname aan een tafeltennisevenement
direct de gezondheid van andere aanwezigen in gevaar kan brengen is dit niet afdoende, dan kan direct
ingrijpen noodzakelijk zijn. Met deze toevoeging wordt ingrijpen door het Hoofdbestuur (indien nodig via
een competitieleider of bondsvertegenwoordiger) via een HB-besluit, gebaseerd op overheidsrichtlijnen,
direct een verbod op deelname aan sport- of andere activiteiten onder de vlag van de NTTB afdwingen
om zo de veiligheid van andere deelnemers te waarborgen.

Artikel 19 lid 1 luidt als volgt:
Artikel 19 Openbare en besloten zittingen
1.
Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar. Het aantal toehoorders wordt door de voorzitter bepaald,
afhankelijk van de daarvoor beschikbare ruimte.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 19 Openbare en besloten zittingen
1.
Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar. Het aantal toehoorders wordt door de voorzitter bepaald,
afhankelijk van de daarvoor beschikbare fysieke of elektronische ruimte.

Toelichting
Deze wijziging is het gevolg van het mogelijk maken van online bondsraadsvergaderingen.
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Artikel 29 lid 1 en 7 luiden als volgt
Artikel 29 Lidmaatschap vaste commissies
1.
De Bondsraad benoemt op voordracht van het Hoofdbestuur de leden van de Financiële Commissie,
de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de
Reglementscommissie
Daarnaast kan een aantal Bondsraadsleden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het maximale
aantal stemmen, en dat afkomstig is uit drie afdelingen kandidaten stellen voor het lidmaatschap van
de hiervoor genoemde commissies.
7.
Het lidmaatschap van de Financiële Commissie, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep
is onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur. Het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de
Commissie van Beroep is onverenigbaar met dat van de Bondsraad én het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen
Artikel 29 Lidmaatschap vaste commissies
1.
De Bondsraad benoemt op voordracht van het Hoofdbestuur de leden van de Financiële Commissie,
de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep, de
Reglementscommissie en de Commissie Onderscheidingen.
Daarnaast kan een aantal Bondsraadsleden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het maximale
aantal stemmen en dat afkomstig is uit drie afdelingen kandidaten stellen voor het lidmaatschap van
de hiervoor genoemde commissies.
7.
Het lidmaatschap van alle vaste commissies is onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur.
Tevens is het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep onverenigbaar
met dat van de Bondsraad.

Toelichting
Deze wijziging is nodig vanwege de instelling van de Commissie Onderscheidingen als Commissie van
de Bondsraad. Het lidmaatschap van deze commissie gaat niet samen met dat van het Hoofdbestuur,
omdat dat, evenals bij de andere commissies van de Bondsraad, een (schijn van) belangenverstrengeling
kan ontstaan.

Het Hoofdbestuur stelt voor nieuwe artikelen 34 en 35 toe te voegen:
Artikel 34 Commissie Onderscheidingen
1.
De Commissie Onderscheidingen vergadert zo vaak als de voorzitter of twee leden dit nodig achten.
2.
De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd. De commissie benoemt uit haar midden
een secretaris. De secretaris verzorgt in overleg met de Directeur NTTB de administratieve
ondersteuning.
3.
Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt en het aantal commissieleden daartoe toereikend is, is hij
bevoegd om ter verdeling van de werkzaamheden subcommissies in te stellen. De bevindingen van
zo'n subcommissie kunnen worden aangemerkt als bevindingen van de Commissie
Onderscheidingen.
Artikel 35 Taken en bevoegdheden van de Commissie Onderscheidingen
1.
De Commissie Onderscheidingen heeft tot taak om op verzoek van elk orgaan of lid van de NTTB, dat
daarbij belang heeft, ingediende voorstellen tot het toekennen van een onderscheiding aan een
NTTB-lid te beoordelen en hierover een gemotiveerde beslissing te nemen.
2.
De leden van de commissie kunnen zelf geen voordracht doen voor een onderscheiding, noch een
aanvraag voor een onderscheiding vooraf ondersteunen.
3.
Indien een lid van de commissie zelf wordt voorgedragen voor een onderscheiding, neemt dat lid niet
deel aan de beraadslagingen en besluitvorming daarover.
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Toelichting
Artikel 34 regelt de werkwijze van de Commissie Onderscheidingen. Artikel 35 definieert de taken en
bevoegdheden van deze commissie. De werkwijze is analoog aan die van andere commissies van de
Bondsraad.
De huidige artikelen 34 t/m 44 worden vernummerd in 36 t/m 46.
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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Bijlage 17 – agendapunt7b.iii

WIJZIGINGEN COMPETITIEREGLEMENT
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.

Artikel 26 lid 1 luidt als volgt:
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen competitiewedstrijden
komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen competitiewedstrijden
komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. Individuele wedstrijden binnen reeds gespeelde competitiewedstrijden blijven wel geldig als
individueel resultaat.

Toelichting
Sinds de invoering van de ELO-ranglijst worden alle individuele wedstrijden binnen een
competitiewedstrijd op deze ranglijst meegeteld. Volgens het huidige artikel 26 lid 1 zouden bij het tijdens
de competitie terugtrekken van een team ook die individuele wedstrijden komen te vervallen. Dit is niet
correct tegenover de tegenstanders van het teruggetrokken team die reeds tegen dit team hebben
gespeeld. Met deze aanvulling is geregeld dat de individuele resultaten van daadwerkelijk gespeelde
wedstrijden in de ranglijsten blijven meetellen.
Het Hoofdbestuur beveelt de afdelingen aan deze regel ook in hun Afdelingscompetitiereglementen op te
nemen.
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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Bijlage 18 – agendapunt 7b.iv

WIJZIGINGEN AFDELINGSREGLEMENT
Artikel 1 lid 2 luidt als volgt:
2

Tot een Afdeling behoren ook degenen, die van die afdeling het predikaat erelid of lid van verdienste
hebben gekregen.

Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen
2

Tot een Afdeling behoren ook degenen, die het predikaat Erelid of Lid van Verdienste van die
afdeling hebben gekregen.

Artikel 12 en 13 luiden als volgt:
Artikel 12 Erelid en Lid van Verdienste van de Afdeling
1
Elke Afdeling heeft het recht aan personen het predikaat "Erelid van de Afdeling" te verlenen.
2
Het predikaat “ Erelid van de Afdeling” wordt verleend door een besluit van de
Afdelingsledenvergadering op voorstel van het Afdelingsbestuur.
3.
Degene, die tot "Erelid van de Afdeling" is benoemd, ontvangt daarvan een bevestiging met
vermelding van de aan de onderscheiding verbonden rechten.
4
De rechten, die aan het erelidmaatschap van de Afdeling zijn verbonden, bestaan uit:
a. vrijstelling van betaling van afdelingscontributies;
b. vrije en gratis toegang tot alle door de Afdeling georganiseerde bijeenkomsten, toernooien en
wedstrijden;
c. het ontvangen van een insigne.
Artikel 13 Lid van Verdienste van de Afdeling
1
Het Afdelingsbestuur heeft het recht om het predikaat “Lid van Verdienste van de Afdeling” te
verlenen aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling.
2
Aan het predikaat "Lid van Verdienste van de Afdeling" zijn naast het mogen voeren van het
predikaat geen andere bijzondere rechten verbonden, echter met dien verstande dat een Lid van
Verdienste een daarbij passend insigne ontvangt.
Het Hoofdbestuur stelt voor de artikelen 12 en 13 samen te voegen en de tekst als volgt te wijzigen:
Artikel 12 Erelid en Lid van Verdienste van de Afdeling
1
De Commissie Onderscheidingen kan aan personen het predikaat "Erelid van de Afdeling" of “Lid
van Verdienste van de Afdeling” verlenen.
2
Degene, die tot "Erelid van de Afdeling" is benoemd, ontvangt daarvan een bevestiging met
vermelding van de aan de onderscheiding verbonden rechten.
3
De rechten, die aan het erelidmaatschap van de Afdeling zijn verbonden, bestaan uit:
a. vrijstelling van betaling van afdelingscontributies;
b. vrije en gratis toegang tot alle door de Afdeling georganiseerde bijeenkomsten, toernooien en
wedstrijden;
c. het ontvangen van een insigne.
4
Aan het predikaat "Lid van Verdienste van de Afdeling" zijn naast het mogen voeren van het
predikaat geen andere bijzondere rechten verbonden, echter met dien verstande dat een Lid van
Verdienste een daarbij passend insigne ontvangt.
Artikel 14 wordt vernummerd tot artikel 13.

Toelichting
Met de instelling van de Commissie Onderscheidingen komt de bevoegdheid tot het benoemen van
Ereleden en Leden van Verdienste van de afdeling te liggen bij de Commissie Onderscheidingen. Deze
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bevoegdheid lag tot nu toe bij respectievelijk de Afdelingsledenvergadering voor ereleden en het
Afdelingsbestuur voor leden van verdienste.

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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Bijlage 19 – agendapunt 7b.v

WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE BONDSRAAD
Artikel 3 luidt als volgt:
Artikel 3
De ontstentenis van enig BR-lid blijkt door het enkelvoudig feit van zijn niet aanwezig zijn in het
vergaderlokaal.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 3
De ontstentenis van enig BR-lid blijkt door het enkelvoudige feit van zijn niet aanwezig zijn in het
vergaderlokaal dan wel de online omgeving waarbinnen de vergadering wordt gehouden.

Toelichting
Met deze aanpassing is ook de aanwezigheid vast te stellen indien er Bondsraad online wordt gehouden.

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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NIEUW ANTI-DOPINGREGLEMENT
Op 1 januari 2021 wordt een herziene World Anti Doping Code (WADC) van kracht. Deze vervangt
wereldwijd de huidige versie uit 2016. Alle nationale sportorganisaties dienen de nieuwe WADC te
hanteren. In Nederland wordt de WADC door de Dopingautoriteit vertaald naar een Nationaal Doping
Reglement (NDR 2021).
In de afgelopen 20 jaar heeft de NTTB altijd een eigen versie van het Nationaal Dopingreglement
gemaakt, aangepast aan de NTTB-reglementen en uitgaande van rechtspraak in dopingzaken door de
juridische organen van de NTTB: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. Met het ingaan van
de nieuwe WADC is dit niet meer mogelijk.
De herziene dopingcode stelt zeer gedetailleerde vereisten aan de onafhankelijkheid van
tuchtrechtspraak over dopingzaken. Voor beroepszaken verplicht de code dat die worden behandeld door
een institutioneel orgaan, een organisatie die op geen enkele wijze is verbonden aan de sportbond. In
Nederland is momenteel slechts één organisatie die als zodanig wordt aangemerkt: het Instituut
Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat een beroepszaak tegen een uitspraak in een dopingzaak in
Nederland alleen door het ISR kan worden behandeld.
Zoals al gezegd is tot op heden de rechtspraak in dopingzaken binnen de NTTB, inclusief beroepszaken,
geheel in handen van de NTTB-organen Tuchtcommissie en Commissie van Beroep. Beide zijn binnen
de NTTB onafhankelijk, maar zijn niet volledig onafhankelijk van de NTTB, onder andere omdat zij
worden aangesteld door de Bondsraad.
Dit betekent dat beroepszaken in dopingzaken met ingang van 1 januari 2021 door het ISR behandeld
moeten worden. De NTTB moet zich daarom aansluiten bij het ISR. Omdat het bij het ISR niet mogelijk is
om alleen voor beroepszaken aan te sluiten, zullen ook dopingzaken in eerste instantie door het ISR
behandeld moeten worden.
Het Hoofdbestuur is niet gelukkig met deze situatie. De NTTB beschikt over rechtsprekende organen die
goed in staat zijn om dopingzaken te behandelen. De voorschriften van het WADC en daaruit volgend het
Nationaal Dopingreglement zijn echter dusdanig dwingend dat er geen andere mogelijkheid is.
Aansluiting bij het ISR vereist enkele wijzigingen in de Statuten. Omdat pas zeer recent (oktober) duidelijk
werd dat aansluiting bij het ISR voor dopingzaken onvermijdelijk was, was het niet meer mogelijk om die
Statutenwijzigingen tijdig voor deze Bondsraad gereed te hebben. U krijgt deze voorstellen daarom in de
Bondsraad van juni 2021 voorgelegd.
Als de aansluiting bij ISR voor dopingzaken geregeld is, heeft de NTTB geen eigen Anti-Dopingreglement
meer nodig. De NTTB volgt dan in Dopingzaken het Nationaal Doping Reglement zoals dit door het ISR
wordt gehanteerd.
Dat neemt niet weg dat per 1 januari de nieuwe WADC van kracht is en het huidige Anti-Dopingreglement
van de NTTB niet meer geldig is. Voor de periode van 1 januari tot de Bondsraad van juni 2021 moet dus
een vertaling van het Nationaal Doping Reglement naar een tijdelijk Anti-Dopingreglement voor de NTTB
worden gemaakt. Het Nationaal Doping Reglement was echter ook pas zeer recent gereed en er was
geen mogelijkheid deze vertaling op tijd te maken voor deze Bondsraad. Het Hoofdbestuur acht het, met
assistentie van de Reglementscommissie en de Dopingautoriteit, wel mogelijk deze vertaling op 1 januari
gereed te hebben. Het Anti-Dopingreglement is echter een reglement en dient dus door de Bondsraad te
worden vastgesteld.
Een extra Bondsraadsvergadering bijeenroepen voor alleen het vaststellen van een tijdelijk AntiDopingreglement lijkt het Hoofdbestuur weinig efficiënt. Zeker omdat het hier een reglement betreft dat 1
op 1 moet aansluiten op de WADC en daarom geen ruimte biedt voor aanpassingen. Met andere
woorden: de Bondsraad moet het vaststellen maar kan er niets aan veranderen.
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Met het oog hierop vraagt het Hoofdbestuur de Bondsraad mandaat te verlenen om dit tijdelijke AntiDopingreglement vast te stellen voor de periode tot de Bondsraad van juni 2021. Op deze wijze ontstaat
er geen situatie waarin de NTTB niet voldoet aan het Nationaal Doping Reglement.
Wellicht ten overvloede: het ISR zal uitsluitend voor dopingzaken die zich binnen de NTTB voordoen de
rechtspraak gaan verzorgen. Alle andere rechtspraak blijft in handen van de Tuchtcommissie en de
Commissie van Beroep van de NTTB.

De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze aanpak.
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