AGENDA voor de Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
op zaterdag 26 juni 2021 om 10:00 uur
1.
2.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie)
a. Documenten ter informatie zoals vermeld onder A t/m F (bijlagen 22 t/m 26)
b. Brief van afdeling West van 10 november 2020
c. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
3. Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 21 november 2020 en 6 maart 2021
a. Vaststellen besluitenlijst per 21 november 2020
b. Vaststellen besluitenlijst per 6 maart 2021.
c. Voortgang actielijst (ter kennisneming)
4. Jaarverslagen 2020 (vaststellen)
a. Algemeen jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur
b. van de Tuchtcommissie
c. van de Commissie van Beroep
d. van het College van Arbiters
e. van de Reglementscommissie
f. van de Fondsbeheerscommissie
5. Financiën
a. Rapportage van de Financiële Commissie (ter informatie)
b. Gecumuleerde Jaarrekening 2020 (vaststellen)
c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van de
penningmeester voor het financieel beheer (vaststellen)
d. Benoemen accountant (vaststellen)
e. Memo omgang teruggang contributie-inkomsten voorjaar 2021 (ter informatie)
6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en
Bondsraadscommissies (benoemen)
a. Benoeming Hoofdbestuursleden
b. Benoeming leden Bondsraadscommissies
7. Reglementswijzigingen (vaststellen)
a. Statutenwijziging
b. Algemeen Reglement
c. Competitiereglement
8. Presentaties
Beleid meisjes en dames (opiniërend)
Visie contributiestelsel (opiniërend)
9. Organisatieontwikkeling
Model voor organisatieontwikkeling dat verder wordt uitgewerkt (vaststellen)
11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Sluiting

bijlage 1
bijlage 1a
bijlage 1b **
bijlage 2
bijlage 2a
bijlage 3
bijlage 4 *
bijlage 5
bijlage 6
bijlage 7
bijlage 8
bijlage 9
bijlage 10
bijlage 11 *

bijlage 12
bijlage 14

bijlage 15
bijlage 16
bijlage 17
bijlage 18
bijlage 19

bijlage 20
bijlage 21 **

* Separaat bijgevoegd
** Wordt nagezonden
Documenten ter informatie
A. Stand van zaken van de uitwerking van de herstructurering talentherkenning
B. Stand van zaken van de uitwerking en het plan van aanpak van de visie Wedstrijdsport
C. Stand van zaken van de uitwerking en het plan van aanpak van de visie Jeugdsport
D. Stand van zaken uitwerking Vrijwilligersbeleid
E. HB-besluiten 2021 – aanpassing per 1 juli 2021
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bijlage 22
bijlage 23
bijlage 24
bijlage 25
bijlage 26 *

Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 1 – agendapunt 2

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
DOCUMENTEN TER INFORMATIE, VERMELD ONDER A T/M E (BIJLAGEN 22 T/M 26)
BRIEF VAN AFDELING WEST D.D. 10 NOVEMBER 2020
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN

2

Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 1a – agendapunt 2

BRIEF VAN AFDELING WEST D.D. 10 NOVEMBER 2020
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 2 – agendapunt 3a

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2020 – BESLUITENLIJST
Aanwezig:
Functiezetel Atletencommissie
Functiezetel Breedtesport
Functiezetel Marketing & Externe communicatie
* vanaf agendapunt 4 in functie

Arjan Huiden *
Renzo Koops
Maurice Seijkens

Functiezetel Opleidingen
Functiezetel Topsport
Functiezetel Wedstrijdsport

Wim Vreeburg
Herman Ijzerman
Wido Engelen *

Afdelingen
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord

Ron Doevendans, John Kossen
Sophie Dijkers, Roger van der Hammen
Maria ter Hoek, Piet van Egmond (ook lvv)
Alfons Brink, Annet Sieljes

Hoofdbestuur
Bondsbureau:
Ereleden
Leden van verdienste

Wim van der Burgt, André Eerland, Irene Faber, Stefan Heijnis, Eline Rondaij, Jan Simons, Jan-Gerard Wever
Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino, Marthijn van der Wal
Igor Heller (tevens Reglementscommissie), Paul Koopman, Ton Willems
Jos van den Berg, Gerard van Giessen, Kees Kamp, Ina Wiekart

Limburg
Gelre
Midden
Oost

Overige belangstellenden
Arjen Kreike – voorzitter Holland-Noord – vertegenwoordiger CvV
Michel Ebben – AB Gelre
Martijn Haalman – voorzitter West
AFWEZIG met kennisgeving:
Bondsraadsleden:
Hoofdbestuurslid
Ereleden
Leden van verdienste
Voorzitter TUC

Maurits Gommans, Remie Vliex
Wim van Breenen
Wim Kielen, Peter Bouwman
Bob Kelderman

Fokke Kraak - Penningmeester Oost
Matthias Dul – Afdelingsondersteuner Noord
Mari de Graaf

Peter Bakker – plv West, Ingeborg van den Boorn – Gelre, Bert van Schaik - plv Midden
Peter Hanning
Ad Bouwman, Henny Sackers
Ron Adriaans (tevens CvB), Jos van den Berg, Frank Berteling, Jacques Derksen (tevens FBC),
Angelo Eikmans, Wim Fassotte, Koen Jacobs, Jolanda Paardekam
Gerard Beelen
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Besluitenlijst – BRV 21 november 2020
Ag.
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda

Besluit / Ter informatie
Om 10.00 uur – 18 van de maximaal 24 stemgerechtigde leden zijn aanwezig
Besluit: De BRV besluit de van afdelng West ontvangen brief in te voegen na
de documenten over de Taskforce.
Besluit: agendapunt 7b wordt behandeld vóór 7a.

Eline Rondaij laat weten dat zij om persoonlijke redenen aftreedt als HBlid. Het jeugdbeleid wordt tijdelijk waargenomen door Irene Faber.
Frank Lequin zit aan zijn maximale zittingstermijn van 9 jaar als BR-lid.
Hij wordt benoemd tot drager van het onderscheidingsteken. Het speldje
en de oorkonde worden op een gepast moment fysiek uitgereikt.

Ter informatie
Ter informatie

Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda vast conform het aangepaste
voorstel.
2
a.

b.
c.

Mededelingen en ingekomen stukken
Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen
(staat op de website https://www.nttb.nl/wpcontent/uploads/2020/11/Aandachtspunten-uit-de-bezoeken-van-hetHB-aan-de-afdelingen.pdf
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
Opdracht van de Taskforce

d.

Brief van afdeling West inzake de inzet van AO’s

Ter informatie
Besluit: De BRV besluit unaniem om in februari een bijeenkomst te beleggen
met de BRV, het HB, het Bb en de afdelingen om de voortgang van het
veranderproces te bespreken en een plan van aanpak af te stemmen.
Besluit: De BRV besluit om de voorbereiding van deze bijeenkomst aan het HB
te delegeren.
Ter informatie

3
a.
b.

Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 4 juli 2020
Besluitenlijst BRV van 4 juli 2020
Voortgang actielijst per 15 november 2020

Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV van 4 juli 2020 vast.
Ter informatie

4
a.

Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels Wedstrijdsport en
Atletencommissie
Wido Engelen

b.

Arjan Huiden

Ter informatie
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Besluit: De BRV benoemt unaniem Wido Engelen tot Bondsraadslid op de
functiezetel Wedstrijdsport.
Besluit: De BRV benoemt unaniem Arjan Huiden tot Bondsraadslid op de
functiezetel Atletencommissie.

5.
a.

Vanaf dit punt zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig.
Beleidsplannen en projectplannen
Visie op Jeugdsport

b.

Visie op Wedstrijdsport

Besluit: De BRV stelt de visie op Jeugdsport vast met 13 stemmen voor en 7
onthoudingen.
Besluit: De BRV stelt unaniem de visie op Wedstrijdsport vast.

c.
d.
e.

Herstructurering talentontwikkeling NTTB
MJBP 2021+ Landelijk
Activiteitenplannen afdelingen

Besluit: De BRV stelt unaniem de herstructurering talentontwikkeling vast.
Besluit: De BRV stelt het MJBP 2021+ landelijk unaniem vast.
Ter informatie

6
a.
b.
c.

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie
Begroting 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2020

Ter informatie
Besluit: De BRV stelt unaniem de begroting 2021 vast.
Ter informatie
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b
i
Ii
iii
iv
v

Bestuurlijke zaken
Reglementswijzigingen
Statuten
Algemeen Reglement
Competitiereglement
Afdelingsreglement
Reglement van Orde van de Bondsraad

vi

Anti-Dopingreglement

Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in de Statuten vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Algemeen Reglement vast.
Besluit: de BRV stelt unaniem de wijziging van het Competitiereglement vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Afdelingsreglement vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Reglement van Orde van
de Bondsraad vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijziging van het Anti-Dopingreglement vast.

a
i

Werkgroep Jubilea en onderscheidingen
Voorstel aanpassing decoratiestelsel

Besluit: de BRV besluit unaniem tot het instellen van dit beleid.

ii

Benoeming leden Commissie Onderscheidingen

Besluit: De BRV benoemt de leden van de Commissie Onderscheidingen bij
acclamatie
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8/9

W.v.t.t.k./Rondvraag
Roger van der Hammen vraagt naar de behandeling van de brief van afdeling West.
De voorzitter antwoordt dat deze wordt meegenomen in de discussies over de structuurverandering van de bond.
Wim Kielen spreekt de hoop uit dat het HB snel naar opvolging voor de portefeuille Jeugdzaken zoekt. Hij is van mening dat deze functie belangrijk is.
De voorzitter antwoordt dat de portefeuille Jeugdzaken tijdelijk wordt waargenomen door Irene Faber en dat het HB gaat zoeken naar vervanging.
Wim Kielen vraagt naar de gevolgen voor de NTTB als de subsidies in de toekomst niet meer worden verdeeld door NOC*NSF maar door de Sportraad.
De voorzitter antwoordt dat dit zeer recent bekend is geworden en dat hierover nadere informatie wordt gegeven
Maurice Seijkens vraagt in verband met de covid-19 situatie aan de Bondsraadsleden hoe we verder moeten gaan met de competitie.
Daarnaast vraagt hij of er een plan is om de leden te behouden, b.v. door teruggave van de competitietoeslag.
De voorzitter antwoordt dat de situatie de dagelijkse en uitgebreide aandacht heeft. Hij wijst erop dat het HB met de BRV moet overleggen over de
teruggave van gelden. Het HB overlegt met de afdelingen om de hervatting en het uitspelen van de competities af te stemmen.
Annet Sieljes vraagt wie het initiatief neemt voor de brainstormsessie van de Taskforce half februari.
De voorzitter antwoordt dat het HB een procesvoorstel maakt.
Zij vraagt ook naar de begeleiding door een externe partij.
De voorzitter antwoordt dat hierover wordt overlegd met de agendacommissie.
Wim van Breenen reageert op de stelling van Maurice Seijkens en laat weten dat nog niet duidelijk is hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Hij stelt voor
om de acties hiervoor bij het HB te laten.
Daarnaast is hij van mening dat het niet nodig is om een externe partij te betrekken bij de brainstormsessie omdat er voldoende expertise beschikbaar is.
Het zou hooguit om een externe dagvoorzitter gaan.
Piet van Egmond laat weten dat hij ontevreden is over de antwoorden die hij op zijn financiële vragen gekregen heeft.
De voorzitter antwoordt dat hij bereid is om met hem en de SRC hierover het gesprek aan te gaan.
Wim van Breenen ziet in de chat discussie over de te organiseren bijeenkomst Taskforce. Hij vraagt of Stefan Heijnis van mening is dat externe
begeleiding moet worden ingehuurd.
Stefan Heijnis antwoordt dat dit voor februari niet nodig is, maar zou dit voor het vervolg wel adviseren..
In het verlengde hiervan wordt gevraagd of Maurits Gommans zich toch nog beschikbaar wil houden.
Bob Kelderman reageert dat het goed is dat een overleg tussen Piet, de SRC en het HB wordt gepland.
Hij sluit zich aan bij de reactie van Stefan Heijnis en vraagt om een duidelijke scheiding aan te houden tussen het proces en de inhoud. De ervaring is dat
de kennis intern aanwezig is, ook in communicatieve zin. Hij laat weten dat hij altijd bereid is om deel te nemen.
Ron Doevendans vraagt naar de data van de BRV’s in 2021
Geantwoord wordt dat de BRV’s gepland zijn op zaterdag 26 juni en 27 november.
Wim Vreeburg laat weten dat hij blij is dat goed gediscussieerd is en dat coronaproof vergaderd kon worden
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Alfons Brink vindt dat goede besluiten zijn genomen.
De voorzitter bedankt Maurits Gommans voor zijn inzet in de Taskforce.

10

Sluiting

Om 15.48 uur
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 2a – agendapunt 3b

NOTULEN VAN DE EXTRA BONDSRAADSVERGADERING VAN
6 MAART 2021 - BESLUITENLIJST
Aanwezig:
Functiezetel Breedtesport
Marketing & communicatie
Opleidingen
Atletencommissie
Topsport
Wedstrijdzaken

Renzo Koops
Maurice Seijkens
Wim Vreeburg
Arjan Huiden
Herman Ijzerman (vanaf 11.34 uur)
Wido Engelen

Afdelingsbondsraadsleden
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost

Ron Doevendans, John Kossen
Sophie Dijkers, Roger van der Hammen
Maria ter Hoek, Peter Bakker
Alfons Brink
Remie Vliex
Ingeborg van den Boorn (tot 10.45 uur), Wim van Breenen
Peter Bouwman, Wim Kielen
Bob Kelderman

Reglementscommissie

Igor Heller

Hoofdbestuur

Wim van der Burgt, André Eerland, Irene Faber, Peter Hanning,
Stefan Heijnis, Jan Simons, Jan-Gerard Wever

Bondsbureau

Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek en Achim
Sialino

Afdelingsbestuurders
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord
Gelre
Midden
Oost

Arjen Kreike
Ineke de Graaf
Martijn Haalman
Hans Frikken
Michel Ebben
Jeroen Scheerder en Thijs van Veen
Fokke Kraak en Michel Offringa

Toehoorder

Gerard van Giessen

Opening
Voorzitter Jan Simons opent de vergadering om 10.00 uur met een toelichting op de agenda.
Er zijn 18 stemgerechtigde Bondsraadsleden aanwezig.
Discussie en besluit over het niet heffen van de competitiebijdrage van de voorjaarscompetitie
De BRV stemt unaniem in met het voorstel af te zien van het in rekening brengen van het
“competitiegerechtigd” tarief van de contributie voor het voorjaar 2021. In plaats daarvan wordt volstaan
met het in rekening brengen van het niet-competitiegerechtigd tarief voor alle leden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 3 – agendapunt 3c

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2020 EN 6 MAART 2021– ACTIELIJST
Ag.
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Eline Rondaij treedt af als HB-lid Jeugdzaken.
Frank Lequin is benoemd tot drager van het onderscheidingsteken.
Het speldje en de oorkonde worden op een gepast moment fysiek
uitgereikt.

2
a.
b.
c.

Actie

Wie

Af/ Datum

In de volgende HB-vergadering de opvolging van
het HB-lid Jeugdzaken bespreken.
Fysiek uitreiken bondsonderscheidingsteken en
oorkonde aan Frank Lequin

HB

Af

HB

Vanwege
corona nog
niet uitgereikt

Procesvoorstel verandering structuur NTTB maken
Een brainstormbijeenkomst met BRV, HB,
afdelingen en Bb organiseren

HB
HB

Af
Af.

Integreren in het procesvoorstel en behandelen
tijdens de bijeenkomst in februari

HB

BRV 06/21

d.

Mededelingen en ingekomen stukken
Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
Opdracht van de Taskforce
HB komt met een procesvoorstel om in februari een bijeenkomst te
beleggen en daar met een goede voorbereiding bij elkaar te komen.
De BRV stemt unaniem voor.
Afgesproken wordt dat in februari een bijeenkomst wordt belegd.
Brief van afdeling West inzake de inzet van AO’s

3
a.
b.

Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 4 juli 2020
Besluitenlijst BRV van 4 juli 2020
Voortgang actielijst per 15 november 2020

Verwerken in de nieuwe actielijst

HB/Bb

4
a.
b.

Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels
Wedstrijdsport en Atletencommissie
Wido Engelen
Arjan Huiden

Benoeming verwerken in NAS
Benoeming verwerken in NAS

Bb
Bb

5.

Beleidsplannen en projectplannen
10

√ 21/11
√ 21/11

a.

Visie op Jeugdsport

b.

Visie op Wedstrijdsport

c.
d.

Herstructurering talentontwikkeling NTTB
MJBP 2021+ Landelijk

e.

Activiteitenplannen afdelingen

6
a.
b.
c.

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie
Begroting 2021 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2020

7
b
i
Ii
iii

Bestuurlijke zaken
Reglementswijzigingen
Statuten
Algemeen Reglement
Competitiereglement

- Werven stagiairs afstudeerstages (budget €
2.500) t.b.v. het verzamelen van data tafeltennis
voor heel jonge jeugd door onderzoek, t.z.t. ook bij
niet-leden
- Inzetten trainers voor pilot (budget € 5.000)

HB/Bb

Af

HB/Bb

- Uitvoeringsplan Jeugdsport sturen aan BRV
- Bij het sturen van toernooiinformatie aan jeugd en
hun ouders de AVG-regels bewaken en een cc aan
de betreffende verenigingen sturen
- Op korte termijn starten met de activiteiten
(schuiftafeltennis) voor de groep tussen 4 en 6.
- In workshop inbouwen dat jeugd betrokken wordt
bij de vereniging door een “betaald” bijbaantje.
- Invoegen opleiding voor jeugdscheidsrechters
- Aanpassen visie Jeugdsport op basis van de
gemaakte opmerkingen
Uitvoeringsplan Wedstrijdsport in BRV bespreken
Onderzoeken behoefte individuele competities
Aangepaste matrix toesturen aan BRV

HB/Bb
Bb

Samenwerking
met Noord en
West is gestart
maar on-hold
door corona
Af
Af

Bb

Af

Bb

Af

Bb
HB
HB
HB
HB

MJBP aanpassen om aantrekkelijker te lezen en
inzichtelijker te maken
Bij de afdelingsplannen toevoegen de informatie
over het aantal leden en de budgetberekening

HB/Bb

Af
Af
BR-agenda
Loopt
√ 4/12
BR-agenda
Loopt

HB

√ 4/12

Aanpassing bij de notaris laten passeren
Aanpassingen verwerken
Aanpassingen verwerken

HB
Bb
Bb

Af
√
√

11

Aanpassingen verwerken
Aanpassingen verwerken

Bb
Bb

√
√

vi

Afdelingsreglement
Reglement van Orde van de Bondsraad
Wim Kielen in de andere reglementen is gesproken over
elektronische weg en hier online.
Igor waar langs el. Weg staat is online bedoeld passen we aan.
Anti-Dopingreglement

Mandaat vastleggen

Bb

Af

a

Werkgroep Jubilea en onderscheidingen
Voorstel aanpassing decoratiestelsel

HB
HB
CO

Af
Af

i
ii

Benoeming leden Commissie Onderscheidingen

Toevoegen criteria voor benoeming tot bondsridder
Eventueel jeugdonderscheidingen toevoegen
Informatie over het aanvragen van een
onderscheiding publiceren
Informatie over de Commissie Onderscheidingen
op de website plaatsen

Bb

√

8/9

W.v.t.t.k./Rondvraag
- Brief van afdeling West opnemen bij de
documentatie aanpassing bondsstructuur
- Informatie over de verdeling van subsidies door
de Sportraad i.p.v. NOC*NSF aan de BRV
- Overleg met agendacommissie over begeleiding
door externe partij bij structuurverandering NTTB
- Overleg plannen over financiële zaken met de
SRC

HB

Af

Besluit om het competitiegerechtigde tarief van de
contributie van het voorjaar 2021 niet in rekening te
brengen verwerken in de aangepaste begroting.

HB

iv
v

10

Loopt
Af
Af

Sluiting

ACTIELIJST PER 6 MAART 2021
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Af

Bondsraadsvergadering 27 juni 2020
Bijlage 5 – agendapunt 4b

JAARVERSLAG 2020 TUCHTCOMMISSIE
1.
Inleiding
Het jaarverslag van de Tuchtcommissie over het bondsjaar 2020 zal dit jaar, gelet op alle omstandigheden
verband houdend met en rondom de Covid-19 pandemie, uiteraard zeer kort zijn. Voor zover er
bijzonderheden zijn worden deze vermeld.
2.
Werkwijze
Er heeft zich in het afgelopen jaar 2020 in januari een (1) aangifte voorgedaan. Daarnaast hebben zich
geen incidenten of zaken voorgedaan die onderzoekswaardig zouden kunnen zijn.
Bij het begin van dit verslagjaar waren er verder geen zaken aanhangig die in dit jaar afdoening behoeven.
3.

Enige tuchtzaak 2020 ( TUC 20-001)

3.1
Aangifte
Door de heer Z, voorzitter van de Afdeling X, is bij brief d.d. 15 januari 2020, aangifte tegen de heer Y
gedaan vanwege zijn gedragingen als lid van de NTTB van de vereniging H en als wedstrijdsecretaris
jeugd/senioren landelijk en coördinator bij dezelfde vereniging.
De kwestieuze gedragingen hebben zich voorgedaan op 19 december 2019 en 3 januari 2020. De aangifte
is op 15 januari 2020 bij het Bondsbureau (Bb) van de NTTB ontvangen en daarmee binnen de gestelde
termijn ter kennis van de Tuchtcommissie (TUC) gebracht.
De aangifte (en niet aanklacht zoals abusievelijk door de aangever is gesteld) voldoet aan de te stellen
eisen zoals gesteld in artikel 19 TR NTTB. Vervolgens dient de aanklager ex. artikel 22 TR NTTB nader te
bezien of de aangifte ontvankelijk is en of er een aanklacht kan worden geformuleerd die voor verdere
behandeling in aanmerking komt.
3.2
Beoordeling ontvankelijkheid en aanklacht.
De aangifte bestaat uit de beschrijving van gedane schriftelijke uitlatingen door de heer Y op Facebook. De
uitlatingen zijn gedaan op 19 december 2019 en op 3 januari 2020. Aangever is van mening dat de gehele
wijze/strekking/tendens van beide berichten onaangenaam, cynisch en negatief is over de Afdeling X, de
Afdelingscompetitieleider Jeugd en het Afdelingsbestuur.
De uitlatingen komen voort uit verschillen van inzicht over de toepassing van de zogenaamde 400 ELOpuntenregel, qua maximaal toegestaan verschil in speelsterkte binnen 1 team tussen de sterkste en zwakste
speler, die van toepassing is in de Afdeling X sinds 18 oktober 2019.
Voor alle duidelijkheid: de aanklager neemt in deze zaak, gelet op de aangifte, op geen enkele wijze een
standpunt in over deze door de bevoegde instantie ( lees Afdelingsbestuur en Hoofd Competitieleider Jeugd)
genomen maatregel en de uitwerking daarvan.
Op 19 december 2019 plaatst de heer Y de volgende teksten op Facebook:
“Dus als je te goed bent mag je zelf niet bepalen waar je wil spelen in de afdeling X !!
“Zeer goede actie van het bestuur van de afdeling X en de competitieleider. Bravo Bravo !!”
“Terwijl als dit team landelijk had gespeeld, het wel was goedgekeurd. Maar ja je bent de Afdeling X en heb je
eigen regels”.
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Vervolgens op 3 januari 2020:
“PRUTSWERK NTTB AFDELING X”
“De Jeugdcompetitieleider in de afdeling X heeft zich weer van zijn beste kant laten zien, door dit prutswerk af
te leveren”
“Dit is de zelfde competitieleider die een speler uit een eerste team heeft geweigerd omdat die te sterk zou
zijn ( maar daar gaat de tuchtcommissie, maandag mee aan de slag).
“ Hoe help je je sport om zeep? “
“Door zo prutser !!”
Voorop dient te staan dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel grondrecht is. Dit grondrecht is echter
niet absoluut en kan aan beperkingen/begrenzingen onderhevig zijn. Als lid van de NTTB heeft de heer Y
zich gecommitteerd aan de Statuten en Reglementen van de NTTB, waarin de rechten en plichten van de
leden zijn vastgelegd. De vraag is dan ook of de heer Y in deze casus zich aan zijn verplichtingen heeft
gehouden.
Bij de beoordeling van bovenstaande uitlatingen dient de aanklager na te gaan of er sprake kan zijn van een
strafbare handeling of overtreding in de zin van artikel 5 TR NTTB.
De aangever vermeldt daarover: dat de heer Y door deze berichten op Facebook te plaatsen zich heeft
gedragen op een wijze die de goede naam van de afdeling X, haar competitieleider jeugd, haar bestuur en de
tafeltennissport in het algemeen schaadt.
In artikel 5 aanhef en onder f. TR NTTB wordt verwezen naar gedragingen die de goede naam van de NTTB,
zijn afdelingen, zijn leden en/of de tafeltennissport in het algemeen schaden of kunnen schaden.
De aanklager moet derhalve beoordelen of de gedane uitlatingen toelaatbaar zijn of niet en of daarmee
belangen zijn geschaad.
Allereerst is de aanklager van oordeel dat in de gewraakte passages veelal een persoonlijke mening van de
heer Y wordt weergegeven met een duidelijk kritische - en cynische ondertoon. Die mening zal zeker door het
Afdelingsbestuur en de Competitieleider als onprettig, onwelgevallig, onheus en onjuist worden ervaren. Het
betreft immers een regeling die binnen de Afdeling X op voldoende steun kan rekenen en na de nodige
discussie tot stand is gebracht.
Dat laat onverlet dat kritiek mogelijk moet zijn maar de regeling desalniettemin aanvaard moet worden nadat
de discussie is gesloten.
In dat opzicht had de heer Y er beter aan gedaan die kritiek niet (achteraf) publiekelijk te uiten.
Woorden als “prutser” of “prutswerk” dragen niet bij aan een goede sportbeleving binnen de Afdeling X en
kunnen de onderlinge- en persoonlijke verhoudingen verstoren. Van een wedstrijdsecretaris en coördinator
binnen een vereniging mag verwacht worden dat hij oog en begrip heeft voor alle belangen binnen een
afdeling en niet uitsluitend de zijne. Daarvan heeft de heer Y door zijn uitingen onvoldoende blijk gegeven,
temeer omdat ook het bestuur van de eigen vereniging de beslissing van de Competitieleider kon billijken.
Facebook is een (deels) open sociaal medium, mede afhankelijk hoe de steller de instellingen voor
ontvangers heeft aangebracht. In dat opzicht is de reikwijdte en omvang van de kring van lezers niet te
bepalen.
Er zijn verder geen uitlatingen gedaan die als belediging of laster kunnen worden gerubriceerd.
3.3 Beslissing aanklager
Op grond van bovenstaande overwegingen komt de aanklager tot de conclusie dat er weliswaar door de heer
Y minder welgevallige -, onheuse - en onjuiste opmerkingen zijn gemaakt over bestuur en competitieleider
van de Afdeling X en dat deze als zodanig minder wenselijk zijn, doch dat de strekking en inhoud van de
gekozen bewoordingen niet zo ernstig van aard zijn dat deze voldoende grond zijn voor een aanklacht en
kunnen leiden tot een tuchtrechtelijke vervolging op basis van artikel 5 aanhef en onder f. TR NTTB.
De aangifte is daarmee niet-ontvankelijk voor behandeling door de Tuchtcommissie.
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Noot voorzitter van de Tuchtcommissie: Uitingen op sociale media binnen de tafeltenniswereld, al dan niet
negatief, komen de laatste jaren steeds vaker voor. Het verdient aanbeveling de ontwikkelingen op dat
gebied te volgen, gelet op het mogelijk schaden van de belangen van de NTTB en de tafeltennissport. Indien
noodzakelijk daar desgewenst een bestuurlijk communicatiebeleid op te ontwikkelen, overigens zonder
daarbij de vrijheid van meningsuiting van de leden te willen beperken.
4.
Samenstelling
Het gehele verslagjaar is de TUC voltallig aanwezig en actief geweest.
De TUC bestond uit de volgende personen:
Mr. G. (Gerard) Beelen
voorzitter;
Mr. A. (Tom) de Wit
lid;
Mr. A.M.F. (Albert) Geerling
lid;.
Mr. W. Kok
lid;,
Mr. R. Lammerts
lid;
Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.
5.

De tabellen overzicht tuchtzaken en doorlooptijden

Overzicht Tuchtzaken
Aantal tuchtzaken sinds 2012
2020
1 zaak, die niet-ontvankelijk is verklaard
2019
2 zaken, waarvan 1 x schikking en 1 uitspraak
2018
5 zaken, 1 x beschikking, 1 x schikking, 2 uitspraken, in behandeling 1
2017
6 zaken, waarvan 2 x schikking, 1 x sepot
2016
4 zaken, waarvan 2 x schikking en 2 x niet-ontvankelijk
2015
4 zaken, waarvan 1 x niet-ontvankelijk en 1 x sepot
2014
14 zaken (21 uitspraken) waarvan 2 x schikking en 2 x niet-ontvankelijk
2013
6 zaken, waarvan 1 x sepot en 1 x schikking
2012
6 zaken, waarvan 1 x sepot en 3x schikking
Overzicht
Doorlooptijden
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

sinds 2012
11 weken
09 weken
08 weken
08 weken
02 weken
02 weken
14 weken
12 weken
01 week

6.Ten slotte
De Tuchtcommissie dankt de secretaris, mevrouw A. de Jong, en de overige medewerkers en
medewerksters van het Bondsbureau, die de commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.
Didam, 7 maart 2021
Namens de Tuchtcommissie
(w.g.)
Mr. G. Beelen (voorzitter)
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Bondsraadsvergadering 27 juni 2020
Bijlage 6 – agendapunt 4c

JAARVERSLAG 2020 COMMISSIE VAN BEROEP
Inleiding
Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over het bondsjaar 2020 bestaat uit twee gedeelten. Het
eerste gedeelte bevat een beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van de commissie.
Vervolgens is in het tweede gedeelte een bijlage opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de
aantallen beroepszaken.
Samenstelling
De Commissie van Beroep bestond uit prof. mr. H.J.B. Sackers (voorzitter), mr. R.N.T.J. Adriaans, mr.
L.G.U. Compri, en mr. dr. R. Feunekes.
Werkwijze
Bij het begin van dit verslagjaar waren geen zaken aanhangig. In het verslagjaar werd geen hoger beroep
ingesteld.
De tabellen van de bijlage
De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.
Ten slotte
De Commissie van Beroep dankt de medewerkers en medewerksters van het Bondsbureau, die de
commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2020 van de Commissie van Beroep
Tabel 1:
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar bij de Commissie van Beroep
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

1 zaak
0 zaken
2 zaken
3 zaken
4 zaken
2 zaken
2 zaken
0 zaken

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

3 zaken
0 zaken
1 zaak
7 zaken
4 zaken
1 zaak
1 zaak
1 zaak

2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken
1 zaak
0 zaken

Tabel 2:
Overzicht van de zaken uit 2020 bij de Commissie van Beroep
- op 1.1.2020 nog aanhangig:
0 zaken
- nieuw aanhangig gemaakt:
0 zaken
- in verslagjaar afgedaan:
0 zaken
- ingetrokken:
0 zaken
- op 31.12.2020 niet afgedaan:
0 zaken

Tabel 3:
Overzicht van de soorten uitspraken Commissie van Beroep
uitspraak:
2020 2019 2015 2014
2016
2017
2018
totaal:
0
1
0
1

2013

2012

2011

2010

1

1

4

7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------niet-ontvankelijk in hoger beroep
uitspraak TUC bevestigd (bewijs)
uitspraak TUC bevestigd (kwalificatie)
uitspraak TUC bevestigd (sanctie)
uitspraak TUC vernietigd (bewijs)
uitspraak TUC vernietigd (kwalificatie)
uitspraak TUC vernietigd (sanctie)
tenuitvoerlegging
verlenging proeftijd
voorlopige schorsing

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
3
0
1
0
0
2
0
0
0

per beroepszaak zijn meerdere uitspraken mogelijk
voor cijfers uit oudere bondsjaren raadplege men de toepasselijke jaarverslagen
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0
2
1
1
2
1
1
0
0
0

0
1
2
2
0
0
2
0
0
0

Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 7 – agendapunt 4d

JAARVERSLAG 2020 VAN HET COLLEGE VAN ARBITERS
Inleiding
Het jaarverslag van het College van Arbiters over het bondsjaar 2020 bestaat uit dit algemene deel, met
een korte beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van het college. Vervolgens is een bijlage
opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de aantallen arbitragezaken en/of bindende adviezen.
Dit jaarverslag bevat geen samenvatting van de arbitrale vonnissen die in het verslagjaar werden gewezen.
De integrale tekst van alle arbitrale vonnissen is gepubliceerd op de website van de NTTB.
Samenstelling
Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep.
Per zaak worden drie leden benoemd ter behandeling van die zaak. In spoedeisende zaken wordt, op
verzoek van partijen en na verkregen toestemming, de behandeling van zo een zaak aan de Enkelvoudige
Kamer opgedragen. Het College van Arbiters staat onder voorzitterschap van prof. mr. H.J.B. Sackers.
Zaken
In dit verslagjaar werden geen verzoeken om arbitrage ingediend.
De tabellen van de bijlage
De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.
Ten slotte
Tot slot spreekt het college dank uit voor de wijze waarop de medewerkers en medewerksters van het
Bondsbureau de taak van het college in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage I
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2020 van het College van Arbiters
Tabel 1: Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

1 zaak
1 zaak
1 zaak
3 zaken
2 zaken
4 zaken
3 zaken
3 zaken

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

2 zaken
4 zaken
2 zaken
2 zaken
1 zaak
1 zaak
0 zaken
2 zaken

2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

1 zaak
1 zaak
1 zaak
0 zaken
2 zaken
0 zaken

Tabel 2: Overzicht van de zaken uit 2020
- op 1.1.2020 nog aanhangig:
- nieuw aanhangig gemaakt:
- in verslagjaar afgedaan:
- ingetrokken:
- op 31.12.2020 niet afgedaan:

0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken

Tabel 3: Onderwerp van de arbitragezaken laatste tien bondsjaren
Onderwerp*:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Verenigingsrecht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lidmaatschap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NTTB-reglementen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overeenkomsten
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Wanprestatie
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Onrechtmatige daad
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
Competitie
0
2
0
1
0
1
1
0
1
1
Evenementen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* sommige zaken kunnen meerdere onderwerpen bevatten; voor eerdere bondsjaren raadplege men
oudere jaarverslagen

Tabel 4: Overzicht van de soorten uitspraken voorafgaande bondsjaren
Uitspraak

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

totaal
0
2
0
0
0
1
0
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bodemzaken:
eiser niet ontvankelijk
0
0
0
0
1
0
0
0
0
vordering (deels) toegewezen 0
0
0
0
1
0
0
1
0
vordering (deels) afgewezen
0
2
0
0
1
1
1
1
3
veroordeling proceskosten
0
0
0
0
1
0
1
1
3
bijkomende uitspaken:
rectificatie gelast

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voorzieningen:
vordering (deels) toegewezen
vordering (deels) afgewezen
overige voorzieningen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
1
0

Toelichting: bij het verschil in de aanduidingen ‘vordering (deels) toegewezen.’ en ‘vordering (deels)
afgewezen.’ is de primaire vordering van de eisende partij bepalend geweest.
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Bijlage 8 – agendapunt 4e

JAARVERSLAG REGLEMENTSCOMMISSIE 2020
Het tafeltennis mag in 2020 gedurende lange tijd niet of beperkt mogelijk zijn geweest, dat betekende niet
dat er op reglementair gebied niets is gebeurd. Sterker nog, 2020 kende bovengemiddeld veel
reglementsaanpassingen.
De meest uitgebreide aanpassing hing samen met de instelling van een Commissie Onderscheidingen.
Deze zesde vaste Commissie van de Bondsraad is belast met het ontvangen en beoordelen van
verzoeken tot het verlenen van onderscheidingen aan NTTB-leden. Het gaat daarbij om de
onderscheidingen erelid en lid van verdienste van zowel de NTTB landelijk als van afdelingen. Tot 2020 lag
deze bevoegdheid bij resp. de Bondsraad, het HB, de ALV van de betreffende afdeling en het
Afdelingsbestuur. De Commissie Onderscheidingen is beschreven in de Statuten, de taken en
verantwoordelijkheden in het Algemeen Reglement. Tevens is het Afdelingsreglement op enkele punten
aangepast.
Een gevolg van de coronacrisis was en is dat veel vergaderingen alleen nog via digitale weg kunnen
worden gehouden. Dat geldt ook voor de Bondsraad en de ALV’s van afdelingen. De Coronawet biedt een
regeling voor digitaal vergaderen waarbij rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. De Coronawet
is echter een tijdelijke wet. Daarom heeft de Bondsraad door een aantal aanpassingen in Statuten,
Algemeen Reglement en het Reglement van Orde van de Bondsraad vast te stellen het digitaal vergaderen
ook permanent mogelijk gemaakt en hiervoor bijbehorende procedures rond het vaststellen van quora en
stemprocedures vastgelegd.
Tevens is door een aanpassing in het Algemeen Reglement de definitie van communicatie aangepast.
Daar waar van “schriftelijke” communicatie wordt gesproken, mag dit, tenzij anders aangegeven, ook
worden opgevat als “digitaal” in de zin dat bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale communicatie
kunnen plaatsvinden en digitale formulieren of communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt. Dit gold
reeds voor het Algemeen Reglement, maar geldt nu voor alle NTTB-reglementen.
De in 2019 vernieuwde Modelstatuten voor tafeltennisverenigingen zijn in 2020 aangepast aan het digitaal
vergaderen. In 2021 zullen deze nog verder worden aangepast aan de eisen van de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen.
Een ander gevolg van de coronacrisis was een discussie over het dubbelspel in competitiewedstrijden.
Hoewel de voorschriften van het Rijk bij de hervatting van wedstrijdsport in juni 2020 het dubbelspel
toestonden, bleken er van diverse zijden toch bezwaren te bestaan tegen het spelen van het dubbel in
competitiewedstrijden. De Bondsraad heeft in juli besloten het dubbelspel in de landelijke competities en
alle jeugdcompetities wel te spelen. Voor de afdelingsseniorencompetities is het besluit hierover
overgelaten aan de afdelingsledenvergaderingen. Zeven afdelingen hebben besloten het dubbelspel in
afdelingsseniorencompetities niet te spelen, één besloot dit wel toe te laten. In deze zeven afdelingen geldt
nu een tijdelijke aanvulling op het betreffende Afdelingscompetitiereglement, die door een besluit van het
betrokken Afdelingsbestuur kan worden beëindigd zodra het de situatie daarvoor weer geschikt acht.
In 2020 is de situatie rond het Anti-Dopingreglement gewijzigd. De nieuwe WADA-code, geldig vanaf 1
januari 2021, vereist dat beroepszaken in dopingzaken door een volledig van een sportbond onafhankelijke
rechter worden behandeld. De Commissie van Beroep van de NTTB is dat niet. In Nederland heeft alleen
het Instituut Sport en Recht (ISR) deze volledig onafhankelijke status. Gevolg is dat beroepszaken door het
ISR behandeld dienen te worden. Omdat het ISR alleen beroepszaken behandelt die reeds door hun eigen
Tuchtcommissie zijn behandeld, was er voor de NTTB geen andere mogelijkheid dan voor de behandeling
van dopingzaken aan te sluiten bij het ISR. Deze aansluiting zal in 2021 worden vastgelegd in een
overeenkomst. Hierdoor zal voor dopingzaken het Dopingreglement van het ISR gaan gelden. De NTTB
heeft dan geen eigen Anti-Dopingreglement meer. Tot het sluiten van de overeenkomst en de goedkeuring
daarvan door de Bondsraad (juni 2021) geldt binnen de NTTB tijdelijk een op het Nationaal Doping
Reglement 2021 gebaseerd Anti-Dopingreglement.
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In samenhang met de gefaseerde invoering van het digitale wedstrijdformulier voor competitiewedstrijden
en het digitaal lidmaatschapsbewijs (onderdelen van de NTTB-app) zijn enkele artikelen in het
Competitiereglement aangepast.
Tevens heeft de Reglementscommissie alle afdelingscompetitiereglementen nagekeken en voor elke
afdeling advies uitgebracht over de benodigde wijzigingen in het kader van de invoering van het digitale
wedstrijdformulier en het digitaal lidmaatschapsbewijs. Dit is gecombineerd met adviezen over
onjuistheden en inconsistenties in afdelingscompetitiereglementen. Deze wijzigingen zijn inmiddels in bijna
alle afdelingen doorgevoerd.
In de najaarsvergadering heeft de Bondsraad enkele wijzigingen in Statuten en Algemeen Reglement
aangebracht die het mogelijk maken dat persoonlijke leden ook lid van een vereniging zijn.
Door aanpassing van artikel 26 van het Competitiereglement is een onduidelijkheid over de gevolgen van
het terugtrekken van teams in relatie tot de geldigheid in ranglijsten van reeds gespeelde individuele
wedstrijden geregeld.
In het Tuchtreglement is een nieuw artikel toegevoegd dat het doen van beklag tegen een beschikking van
de Aanklager NTTB regelt.
De Reglementscommissie heeft voor de HB-besluiten een weerprotocol voorbereid, dat regelt in welke
situaties (lees: bij welk weeralarm) competitiewedstrijden en toernooien wel of niet doorgaan. Dit protocol
geldt per 1 januari 2021.
In de eerste helft van 2020 is de Reglementscommissie opgetreden als adviseur in de taskforce
Herstructurering NTTB die in de Bondsraad van juli 2020 zijn opdracht heeft teruggegeven.
De Reglementscommissie adviseert met enige regelmaat verenigingen, HB, Bondsraad en andere NTTBorganen over de toepassing van de AVG, waaronder de toepassing van anonimiteit in de leden- en
competitieadministratie, de inhoud van de Toestemmingsverklaring en de Privacyverklaring alsmede de
geheimhoudingsplicht van NTTB-functionarissen die toegang hebben tot persoonsgegevens.
Zoals gebruikelijk heeft de Reglementscommissie in samenwerking met de Scheidsrechterscommissie het
HB geassisteerd bij de verwerking van de wijzigingen in de Spelregels. De belangrijkste aanpassing is dat
vanaf 1-9-2021 de bekleding van het bat aan één zijde een andere kleur mag hebben dan helder rood.
De Reglementscommissie heeft geadviseerd bij het door HB en Scheidsrechterscommissie opnieuw
vastleggen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond de Scheidsrechterscommissie en
de met hen verbonden dan wel aan hen gerelateerde werkgroepen.
Naast deze activiteiten heeft de Reglementscommissie adviezen gegeven aan Bondsraadsleden, het
Hoofdbestuur, afdelingen en verenigingen over de uitleg van diverse reglementen. Een aantal voorbeelden:













De toepassing van wet- en regelgeving rond de Covid-19 pandemie, waaronder het verbod op spelen
door spelers die positief getest op Covid-19 zijn dan wel in afwachting zijn van een testresultaat en de
aansprakelijkheid van verenigingen rond Covid-19.
De gevolgen van het stopzetten van competities.
Protocollen voor het spelen van wedstrijden met beperkingen door de coronawetgeving.
De bevoegdheden van het HB bij het stilleggen van competities en toernooien.
De grootte van de speelruimte in relatie tot de regelgeving rond Covid-19.
Het gebruik van ballen van verschillende kleuren in een individuele wedstrijd.
Overstap naar een team van een andere vereniging na terugtrekking van een team.
De status van een afdelingsbestuur dat minder dan 3 leden heeft.
De rol van het College van Voorzitters bij het opstellen van een voordracht voor de invulling van
functiezetels in de Bondsraad.
Het uitkomen van teams van één vereniging in competities in verschillende afdelingen.
Ledenbinding van NTTB-leden met de Dopingautoriteit.
Aanvang en einde van de zittingstermijn van Bondsraadsleden.

De Reglementscommissie kent nog steeds twee vacatures.
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Bijlage 9 – agendapunt 4f

JAARVERSLAG 2020 VAN DE FONDSBEHEERSCOMMISSIE VAN HET
LANDELIJK STEUNFONDS
1. Inleiding
De Fondsbeheerscommissie kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen. De commissie
onderhield verder onderling contact, telefonisch en per e-mail, over onder meer de inmiddels, voor het
eerst tegen 1% rente, gehonoreerde aanvragen van de verenigingen 'Tielse TTC' en 'Kluis' (Geleen).
Op accommodatiegebied was bij sommige verenigingen de nodige onzekerheid merkbaar over de nabije
toekomst. Met name over de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis.
Enkele t.t.v.'s hebben daarom met hun plannen en/of de uitvoering ervan toch nog even gewacht op de
komende ontwikkelingen. Daartoe behoren onder andere de nieuwbouwplannen in Den Haag, Amstelveen,
Groningen en Beverwijk.
2. Accommodatiezaken
Het helaas ontbreken van minder mogelijkheden om actief te kunnen tafeltennissen leverde echter wel op
dat er tijd en aandacht vrij kwam voor een beoordeling van de kwaliteit van de accommodaties. Er is
namelijk van de nood een deugd gemaakt om de status van de speellokaties c.s. eens opnieuw te
onderzoeken.
Al snel werd bijvoorbeeld duidelijk dat 'ventilatie' een belangrijk onderwerp is evenals 'achterstallig
onderhoud'; beiden eerder soms ondergeschoven kindjes in de jaarlijkse begroting.
Peter van Mil heeft dan ook zijn handen vol gehad aan de vele vragen hierover. Van complete technische
berekeningen tot het vervaardigen van tekeningen, begrotingen en het geven van eenvoudige telefonische
adviezen; dit alles passeerde hem en het bondsbureau.
Ondanks de crisis hebben diverse verenigingen dus plannen gemaakt en deze voor zover mogelijk al
uitgevoerd; plannen voor de aanpassing van de verlichting, vloeren, ventilatie, akoestiek en ook voor
duurzame initiatieven.Verder is uitvoering gegeven aan schilderwerk en 'eenvoudig' groot onderhoud.
Amsterdam '78 nam een spiksplinternieuw t.t..-centrum in gebruik; SVE Utrecht renoveerde het gehele
gebouw en paste de accommodatie aan aan de huidige eisen.
Kracht & Vriendschap in Renkum, t.t.v. Castricum, Tielse TTC, Midstars te Middelstum, Trias te Twello,
Kluis in Geleen en vele anderen startten al met vernieuwingen.
3. Samenstelling van de commissie
In 2020 was Peter van Mil aftredend volgens het daartoe opgestelde rooster. Hij stelde zich herkiesbaar en
werd in de Bondsraadvergadering van 4 juli 2020 opnieuw benoemd als lid van de commissie. Jan-Gerard
Wever is in 2020 als vertegenwoordiger van het HB (conform het Beheersreglement) tot de commissie
toegetreden
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de commissie als volgt:
Jacques Derksen
voorzitter
Kapelle
Ad Bouwman
penningmeester, secr.
Nijmegen
Peter van Mil
accommodatiezaken
Veghel
Jan-Gerard Wever
lid namens het HB
Den Haag
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4.
Financiën
4.1
Balans per 31 december
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------31-12-20
€

activa:

31-12-19
€

lopende leningen Steunfonds
Overdracht saldi ZuidWest

73.500
5.460
78.960

af: daarop geboekte aflossingen

43.005
35.955

bank - spaarrekening
bank - rek. courant

76.023
454

85.000
454

vordering t.t.v.’s

1.530

1.530

nog te ontv. rente leningen t.t.v.'s
nog te ontv. rente spaarrekening

4.2

69.000
7.460
76.460
./.

183
-----------112.615
=====

31-12-20
€

31-12-19
€

eigen vermogen
112.601
voorziening dubieuze
vordering
1.530

110.692
7.460

passiva

51.420
25.040

207
---------112.231
====

nog te betalen
bankkosten

14
--------112.615
=====

9
--------112.231
=====

Exploitatierekening
begroting 2020

rentebaten leningen u/g verenigingen
af: bankkosten minus –rente

werkelijk 2020 begroting 2021

510
110
400

507
98
409
1.500
1.909
=====

Bij: terugdraaiing voorziening dubieuze vordering

450
120
330
====

4.3
Toelichting op het financieel overzicht 2020
In de posten “lopende leningen” en “ontvangen aflossingen” zijn per eind december 2020 niet meer
opgenomen de in 2019 volledig afgeloste leningen aan de tafeltennisverenigingen HTC te Hoofddorp en
Flash te Eindhoven. Ook niet meer opgenomen een alsnog ontvangen –en eerder als voorziening geboektbedrag inzake een ‘dubieuze vordering’.
Het verloop van het eigen vermogen was in 2020 als volgt:
saldo per 1 januari 2020
bij: resultaat
saldo per 31 december 2020

€ 110.692
"
1.909
€ 112.601
=======

5. Overzicht verstrekte lopende leningen in 2019 resp. 2020
verenigingen

plaats

oorspr.
hoofdsom
leningen

Kracht & Vriendschap
Sar ’72
Luto

Renkum
Kloosterzande
Tilburg

6.000
5.500
6.000

600
550
600

0
0
0

10
10
10

01-06-2010
01-06-2010
16-09-2010

Westerzicht
Swift
Dordrecht
Almere United
TTCV
Shot

Vlissingen
Deventer
Dordrecht
Almere
Veghel
Wageningen

7.500
7.500
5.000
3.000
7.500
7.500

3.750
3.750
3.500
1.500
5.250
6.750

3.000
3.000
3.000
1.000
4.500
6.000

10
10
10
6
10
10

01-10-2013
01-12-2013
16-03-2015
01-07-2015
01-11-2015
01-06-2017

Tielse TTC
Kluis

Tiel
Geleen

10
10

16-08-2020
02-12-2020

22.250

8.000
10.000
34.500

8.000
10.000
73.500

restant
hoofdsom
31-12-2019
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restant
hoofdsom
31-12-2020

looptijd
ingangsdatum
(in jaren) overeenkomst

Overgenomen nog lopende leningen ZuidWest
Sar ’72
Kloosterzande
1.350
TTCV 1)
Veghel
2.400
Westerzicht
Vlissingen
1.710
5.460
78.960
======

450
1.200
1.140
2.790

0
600
855
1.455

25.040
=====

35.955
=====

10
10
10

18-03-2010
18-02-2011
14-10-2013

Nijmegen, januari 2021
Jacques Derksen, Ad Bouwman, Peter van Mil, Jan-Gerard Wever

Historisch overzicht van alle door de beheerscommissie Landelijk Steunfonds gehonoreerde aanvragen
geldleningen verstrekt aan de
tafeltennisverenigingen:
TTTC
Kluis

Tiel
Geleen

ten behoeve van:

bedrag:

rente

2020
2020

aanpassing led-verlichting en ventilatie
vervangen verlichting, schilderen wand/plafond

€
“

8.000,=
10.000,=

1%
1%

2018

overgedragen saldi van leningen ZuidWest

“

7.460,=

2%

Shot
Dordrecht
Almere United
TTCV

Wageningen
Dordrecht
Almere
Veghel

2017
2015
2015
2015

verhuizing en herhuisvesting tt-accommodatie
reparatie lekkage dak en vervanging dakgoten
financiering aankoop tafeltennistafels
renovatie tafeltennisaccommodatie

“
“
“
“

7.500,=
5.000,=
3.000,=
7.500,=

2%
2%
2%
2%

Westerzicht
Swift

Vlissingen
Deventer

2013
2013

vervanging dakopbouw tt-accommodatie
mede-financiering renovatie tt-accommodatie

€
“

7.500,=
7.500,=

2%
2%

Cevelum

Cuijk

2012

mede-financiering reparatie dakopbouw

“

2.500,=

2%

Panningen ’74
Disnierats

Panningen
Hoorn

2011
2011

renovatie van douches en kleedkamers
mede-financiering gerflor tafeltennisvloer

“
“

5.000,=
7.500,=

2%
2%

Luto
Kracht & Vr.
TOGB
Sar ’72

Tilburg
2010
Renkum
2010
Berkel/ Rodenrijs 2010
Kloosterzande 2010

vervanging centrale verwarmingssysteem
aanbrengen plafond en armaturen
aanbrengen luifel en herstellen kozijnen enz.
nieuwbouw clubgebouw

“
“
“
“

6.000,=
6.000,=
7.500,=
5.500,=

2%
2%
2%
2%

Tios ’51
Het Markiezaat
HTC

Tilburg
2009
Bergen op Zoom 2009
Hoofddorp
2009

realisatie nieuwe speelzaal
inrichting kantine, keuken en bestuurskamer
nieuwbouw tafeltennisaccommodatie

“
“
“

7.500,=
7.500,=
6.000,=

2%
2%
2%

Flash

Eindhoven

2008

verbouwing kleedruimtes, realiseren douches

“

7.500,=

2%

TTCV

Veghel

2007

groot onderhoud en verbeteringen t.t.-accomm.

“

5.000,=

2%

FvT
LTTC

Rotterdam
Lelystad

2006
2006

nieuwe accommodatie annex kantine
renovatie accommodatie

“
“

5.000,=
5.000,=

3%
3%

ODT

Roosendaal

2004

realisatie van nieuwe t.t.-accommodatie

“

5.000,=

3%

De Sprint
Destatec
Heino
DTTC ‘78
De Toekomst
OTTC
Return

Brielle
Swalmen
Heino
Appingedam
Lochem
Oss
Oss

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

nieuwe cv-ketel en aanpassing waterleidingnet
nieuwbouw verenigingsaccommodatie
herbouw door brand verwoeste accommodatie
realiseren nieuw onderkomen
verbouwing en inrichting t.t.-accommodatie
verbouwing verenigingsaccommodatie
verbouwing accommodatie

“
“
“
“
“
“
€

5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
4.600,=

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

.o.o.o.o.o.o.
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VVV
Borgmeren

Leidschendam
Harkstede

2001
2001

renovatie kantine
opzetten satellietvereniging

f
“

10.000,=
2.400,=

3%
0%

Pitt ’75

Capelle/ Ijssel

2000

nieuwbouw verenigingsaccommodatie

“

10.000,=

3%

Taverbo/de Rots Boxtel
Kracht & Vr.
Renkum

1999
1999

nieuwbouw en inrichting accommodatie
nieuwbouw tafeltennisaccommodatie

“
“

10.000,=
10.000,=

3%
3%

Hercules
Docos
de Veluwe

Terborg
Leiden
Apeldoorn

1997
1997
1997

verbouwing t.t.-accommodatie
vernieuwen dak en verlichting
verbouwing t.t.-accommodatie

“
“
“

10.000,=
10.000,=
10.000,=

3%
3%
3%

Helden ‘67
TTCL
Red Star ’58
Buitenpost
DTS
Heksenberg

Helden
Leusden
Goirle
Buitenpost
Enschede
Heerlen

1996
1996
1996
1996
1996
1996

aanschaf nieuwe tafels
renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw
uitbreiding van eigen accommodatie
verbouwing eigen accommodatie
realisatie b-accommodatie
renovatie kleedkamers en aanschaf nieuwe tafels

“
“
“
“
“
“

6.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
5.250,=

3%
3%
3%
3%
3%
3%

WPK/SVN
Emmeloord

Naaldwijk
Emmeloord

1995
1995

uitbreiding kantine
aankoop gymnastieklokaal

“
“

5.000,=
10.000,=

3%
3%

ATTC ’77
TTCV

Aarle-Rixtel
Veghel

1994
1994

aanbouw gymzaal
bouw clubgebouw

“
“

10.000,=
10.000,=

3%
3%

Relax
Luto
Midlum
HTC
Olst
Rijnsoever
Litac
FTTC
SVE

Didam
Tilburg
Midlum
Hoofddorp
Olst
Katwijk
Lichtenvoorde
Franeker
Utrecht

1993
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1992

verbouwing t.t.-accommodatie
verbouwing tafeltenniscomplex
realisatie t.t.-accommodatie
realisatie eigen accommodatie
aanleg douches
uitbreiding tafeltenniscomplex
realisatie t.t.-accommodatie
bouw tafeltenniscentrum
bouw eigen accommodatie

“
“
“
“
“
“
“
“
“

10.000,=
10.000,=
2.500,=
10.000,=
4.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Kruiskamp
Een en Twintig
Disnierats

Den Bosch
Beek en Donk
Hoorn

1991
1991
1991

bouw clubhuis aan bestaande sporthal
bouw instructielokaal c.q. kantine
realisatie eigen accommodatie

“
“
ƒ

10.000,=
10.000,=
10.000,=

4%
4%
4%
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 10 – agendapunt 5a

RAPPORTAGE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Ter voorbereiding van de Bondsraadvergadering 19 juni 2021

Geachte Bondsraadleden,
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad over het geplande
gesprek dat 18 mei 2021 online is gevoerd over de Jaarrekening 2020.
Aanwezig waren Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg (FC), Jan-Gerard Wever (penningmeester), Achim
Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau), Pieter de Kok en Olaf Lamens (Coney Accountants)
1. Status accountantscontrole Jaarrekening
De accountant heeft aangegeven dat met dagtekening 1 juni 2021 een goedkeurende
accountantsverklaring zal worden afgegeven over de Jaarrekening 2020. De controle is volledig online
uitgevoerd.
A) Jaarrekening 2020
Staat van Baten en Lasten
Zoals bekend zijn veel activiteiten in 2020 vanwege Covid niet of slechts gedeeltelijk doorgegaan. Dit heeft
zijn weerslag op de gerealiseerde baten en lasten.
De baten zijn in 2020 vergeleken met 2019 fors afgenomen met (afgerond) € 563.000. Subsidies namen
daarbij met € 102.000 af en Vergoedingen met zelfs € 376.000.
De lasten namen nog sterker af, in 2020 vergeleken met 2019 met € 623.000. Dit had bijna volledig met de
exploitatie te maken.
Per saldo leverde dit in 2020 een positief exploitatiesaldo op van € 216.000.
B) Balans
Activa-kant: In de toelichting op de balans valt op de voorziening van € 31.000 die voor de zekerheid
getroffen is voor dubieuze debiteuren; verenigingen die nog nalatig zijn in het afdragen van de
bondscontributie over 2020.
Passiva-kant: bij Kortlopende schulden komt een hoog bedrag voor aan “Overige schulden”,
€ 325.000. Dit is rond € 140.000 meer dan in 2019 en komt doordat een subsidie van NOC*NSF van 2020
doorgeschoven is, een reallocatie, naar 2021.
In het Eigen Vermogen is de verdeling van het onder A) vermelde positieve exploitatiesaldo van
€ 216.000 te vinden en wel:
Bestedingsreserve contributies 2021:
€ 195.000
Bestedingsreserve afdelingen:
€ 20.000
Onverdeeld resultaat:
€ 1.000
Het weerstandsvermogen komt daardoor uit op: € 673.000.
Op basis van de begroting 2021 moet deze minimaal bedragen: € 422.000. Daar wordt ruim aan voldaan.
C) Functionele exploitatierekening 2020 (bijlage 1)
Deze exploitatierekening sluit aan bij de in november 2019 goedgekeurde begroting voor 2020.
Ook hiervoor geldt dat door de uitzonderlijke situatie vanwege Covid de begroting en de realisatie ver uit
elkaar lopen. De opbrengsten zijn € 128.000 lager uitgekomen dan begroot, de kosten zijn nog meer
gedaald en wel met een onderbesteding van € 344.000. Het saldo van deze bedragen is het eerder
aangehaalde (positieve) exploitatiesaldo: € 344.000 - € 128.000 = € 216.000.
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Bij ABZ valt op de hogere bedragen voor Afdelingen; deze hebben te maken met de ontvangen en bestede
subsidiebedragen van de provincie Limburg.
Bij Opleidingen valt op het lage bedrag voor Kadervorming-Algemeen. Dit betreft voor 2020 een
verschuiving van Opleidingen naar Topsport. Vanwege behoefte aan extra coördinatie voor topsport heeft
de betreffende coördinator zich het afgelopen jaar vooral ingezet voor Topsport. Daardoor zijn de kosten bij
die inzet aan Topsport toegerekend.
2. Interne Beheersing
In 2020 zijn slechts enkele spoedbetalingen geweest, daarbij zijn steeds de bijgestelde protocollen uit 2019
gehanteerd.
Topsportuitgaven zijn steeds door de directeur beoordeeld of deze binnen het budget vallen.
Samenvoegingen van afdelingsadministraties is het afgelopen jaar vervolgd met de administraties van
Midden en van Holland-Noord.
De definitieve opheffing van de Federatie (Tafeltennisbond en Schermbond) hangt nog op de formele
sluiting van de bankrekening van de Federatie, het wachten is op een fiat van de betreffende bank.
De accountant is van oordeel dat de interne beheersing in orde is.
3. Advies Financiële Commissie
Gelet op de eigen bevindingen en het oordeel van de accountant adviseert de Financiële Commissie de
Bondsraadvergadering décharge te verlenen aan het Hoofdbestuur en in het bijzonder aan de
penningmeester voor het gevoerde financieel beleid en om akkoord te gaan met de verdeling van het
exploitatieresultaat.
4. Herbenoeming accountant
Ook in 2021 heeft de accountant zich aan het tijdschema gehouden om tot een gedegen oordeel te komen
en wij hebben de accountant ervaren als professioneel, betrokken bij de sport en meedenkend om de
administratie te optimaliseren. De FC adviseert daarom de Bondsraadvergadering om de accountant,
Coney uit Rotterdam, te herbenoemen voor het boekjaar 2021.
22 mei 2021
De Financiële Commissie,
Raimo Kool en Wim Vreeburg
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 12 – agendapunt 5d

BENOEMEN ACCOUNTANT
Overeenkomstig artikel 21, lid 3 van de Statuten kan de Bondsraad op voordracht van het Hoofdbestuur
een accountant benoemen voor de controle van de jaarrekening.
Het Hoofdbestuur stelt u voor de huidige accountant, Accountant Coney te Rotterdam, tot accountant te
benoemen voor het jaar 2020.
De Financiële Commissie kan zich met dit voorstel verenigen.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 14 – agendapunt 5e

MEMO OMGANG TERUGGANG CONTRIBUTIE-INKOMSTEN
VOORJAAR 2021
Van: Hoofdbestuur NTTB
Aan: Financiële Commissie, Bondsraad
Datum: 28 mei 2021
Door het eerder genomen én uitgevoerde besluit om alléén het tarief voor niet-competitiegerechtigde leden
in rekening te brengen worden aanmerkelijk lagere contributie-inkomsten gerealiseerd. Dit is eerder
becijferd op maximaal € 330.000 en uit de facturatie blijkt dat dit € 323.000 is geworden.
Daarnaast is het totaal aantal leden nog iets lager dan begroot. Als dit aantal nu stabiel blijft dan is er een
additioneel verlies aan contributie-inkomsten over 2021 van € 15.000. In dit memo wordt toegelicht hoe de
NTTB deze teruggang aan inkomsten zal opvangen.
De NTTB heeft een beroep gedaan op de landelijke steunmaatregelen. Hierbij is het volgende toegekend:
 TVL: toekenning € 92.859, voorschot € 74.287
 NOW: toekenning € 111.494, voorschot € 92.859
Voor beiden geldt dat deze achteraf moeten worden afgerekend én dat de toekenning kan worden
bijgesteld.
Deze middelen zorgen ervoor dat de NTTB minder op haar reserves hoeft in te teren als waarmee rekening
is gehouden. Het totaal van de additionele inkomsten voor 2021 bedraagt nu als volgt:
 Landelijke steunmaatregelen:
€ 204.353
 Verhoging NOC*NSF subsidie ‘Algemeen Functioneren’
€ 51.000
 Middelen ‘Motie-Heerema’ (topsport)
€ 25.337
Totaal:
€ 280.690
De landelijke steunmaatregelen zullen worden verantwoord bij ABZ onder het kopje ‘overige baten’. De
twee andere subsidies worden op hun daarvoor bestemde plaatsen onder ABZ respectievelijk Topsport
geplaatst.
De verwachte teruggang is in totaal nu € 338.000. € 57.310 hiervan zal worden gefinancierd vanuit de
aangelegde bestemmingsreserve. Over de toekomst van het restant van deze bestemmingsreserve zal in
het najaar worden besloten, wanneer meer zicht is op de opstart van de competitie en het ledenverloop.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 15 – agendapunt 6a

BENOEMING HOOFDBESTUURSLEDEN
Overeenkomstig het daartoe door het Hoofdbestuur vastgestelde rooster is aftredend:
de heer A.W. Eerland.
De heer A.W. Eerland is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor om de heer A.W. Eerland opnieuw te benoemen tot lid van het Hoofdbestuur
van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de
datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 16 – agendapunt 6b

VERKIEZING LEDEN BONDSRAADSCOMMISSIES
a)

Tuchtcommissie

BENOEMING LEDEN VAN DE TUCHTCOMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster zijn aftredend de heren G. Beelen en A. de Wit.
De heren G. Beelen en A. de Wit zijn opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer G. Beelen opnieuw te benoemen tot voorzitter van de Tuchtcommissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond en de heer T. de Wit opnieuw te benoemen tot lid van de Tuchtcommissie van de
Nederlandse Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.

b)

Commissie van Beroep

BENOEMING LID VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer mr. dr. R. Feunekes.
De heer Feunekes is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer mr.dr. R. Feunekes opnieuw te benoemen tot lid van de Commissie van Beroep van de
Nederlandse Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.

c)

Financiële Commissie

BENOEMING LEDEN VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Sinds langere tijd is er een vacaturen in de Financiële Commissie. Het Hoofdbestuur is er helaa nog niet in
geslaagd om een passende kandidaat voor deze vacature te vinden.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering kandidaten worden gesteld.
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d)

Reglementscommissie

BENOEMING LEDEN REGLEMENTSCOMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer I. Heller.
De heer Heller is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer I. Heller opnieuw te benoemen tot lid van de Reglementscommissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond.
Sinds langere tijd zijn er twee vacatures in de Reglementscommissie. Het Hoofdbestuur is er helaas nog
niet in geslaagd om passende kandidaten voor deze vacatures te vinden.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering kandidaten worden gesteld.

e)

Fondsbeheerscommissie

BENOEMING LID FONDSBEHEERSCOMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer A. Bouwman.
De heer Bouwman is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer A. Bouwman opnieuw te benoemen tot lid van de Fondsbeheercommissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 17 – agendapunt 7a

WIJZIGINGEN STATUTEN
Artikel 14 lid 3 luidt als volgt:
3.

Tot de functies die het Hoofdbestuur kent, behoren in ieder geval die van voorzitter, vice-voorzitter,
secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden in
onderling overleg verdeeld. Ieder Hoofdbestuurslid is tegenover de NTTB gehouden tot een behoorlijke
vervulling van zijn functie.

Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt aan te passen:
3.

Tot de functies die het Hoofdbestuur kent, behoren in ieder geval die van voorzitter, vice-voorzitter,
secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden in
onderling overleg verdeeld. Ieder Hoofdbestuurslid is tegenover de NTTB gehouden tot een behoorlijke
vervulling van zijn functie. Een Hoofdbestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de NTTB.

Toelichting
Op 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze wet, een aanpassing
en verbreding van de toepassing van een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek boek 2, leidt tot een
aantal nieuwe eisen voor verenigingen. De NTTB voldoet reglementair reeds aan de meeste hiervan. Een
groot aantal van de wetswijzigingen is niet van toepassing op de NTTB, omdat deze betrekking hebben op
verenigingen met een andere organisatievorm dan die van de NTTB.
Een eis die wel een reglementswijziging nodig maakt is dat bestuursleden van een vereniging niet mogen
deelnemen aan beraadslagingen of besluitvorming indien er een onderwerp aan de orde is waar zij een
direct of indirect persoonlijk belang bij hebben. Bijvoorbeeld als de NTTB een overeenkomst wil sluiten met
een bedrijf (verzekeraar, materiaalleverancier e.d.). Als een Hoofdbestuurslid verbonden is aan het
betrokken bedrijf of belang heeft bij de keuze voor een kandidaat, kan er sprake zijn van belangenverstrengeling en zal vrijwel altijd sprake zijn van de schijn van belangenverstrengeling. De toevoeging aan lid
3 regelt dat een Hoofdbestuurslid in een dergelijk geval niet meebeslist en ook niet deelneemt aan
beraadslagingen over en met de partij waaraan hij is verbonden of waar hij belanghebbende van of voor is.

Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 14 een lid 7 toe te voegen
7.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Bondsraad. Voor de
gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden van de Bondsraad met een
bestuurder gelijkgesteld.

Toelichting
Op 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze wet, een aanpassing
en verbreding van de toepassing van een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek boek 2, leidt tot een
aantal nieuwe eisen voor verenigingen. De NTTB voldoet reglementair reeds aan de meeste hiervan. Een
groot aantal van de wetswijzigingen is niet van toepassing op de NTTB, omdat deze betrekking hebben op
verenigingen met een andere organisatievorm dan die van de NTTB.
Een eis die wel een reglementswijziging nodig maakt is dat er een regeling moet zijn in geval van
ontstentenis (door aftreden of ontslag) of belet (niet in staat om HB-taken uit te voeren) van alle HB-leden.
De WBTR biedt hiervoor twee mogelijkheden. De standaard in het verenigingsrecht is dat in die gevallen
het bestuur bij de Algemene Ledenvergadering (de Bondsraad) komt te liggen. De andere mogelijkheid is
het aanstellen van een continuïteitscommissie: enkele speciaal aan te wijzen mensen die in dat geval het
bestuur tijdelijk overnemen.
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Het Hoofdbestuur vindt de standaardoplossing, de Bondsraad neemt tijdelijk het bestuur over, de meest
geschikte. Het zal waarschijnlijk zeer moeilijk zijn mensen te vinden die in een continuïteitscommissie
willen plaatsnemen. Bovendien is in het verleden gebleken dat de Bondsraad, op de momenten dat er
sprake was van ontstentenis van het gehele Hoofdbestuur van de NTTB, goed in staat was het bestuur
waar te nemen. Zowel in 1986 (HB weggestuurd na faillissement Prins Willem Alexandercentrum
Zoetermeer) als in 2003 (HB weggestuurd omdat het niet had ingegrepen bij financieel wanbeleid van de
directeur) heeft de Bondsraad het bestuur overgenomen en in korte tijd een nieuw Hoofdbestuur weten te
vinden en te benoemen.

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

WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 4 lid 3 luidt als volgt:
3.

Gewone leden zijn de in artikel 6, lid 1 sub b, Statuten bedoelde natuurlijke personen, die als lid van
een NTTB-vereniging tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten. Gewone leden, die op 31 december
van het lopende wedstrijdseizoen de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt worden jeugdleden
genoemd. De overige gewone leden worden seniorleden genoemd.

Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
3.

Gewone leden zijn de in artikel 6, lid 1 sub b, Statuten bedoelde natuurlijke personen, die als lid van
een NTTB-vereniging tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten. Gewone leden, die op 31 december
van het lopende wedstrijdseizoen de negentienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt worden jeugdleden
genoemd. De overige gewone leden worden seniorleden genoemd.

Toelichting
In 2021 heeft de ITTF de leeftijdsgrenzen voor jeugdleden aangepast. Per 1-1-2021 behoren internationaal
personen die op 31 december nog geen 19 jaar oud zijn als jeugd aangemerkt. Tot vorig jaar was die grens
18 jaar. Alle continentale bonden, waaronder de ETTU hebben deze wijziging overgenomen. Het
Hoofdbestuur sluit daarbij aan.
Deze wijziging wordt ook vertaald in de contributieheffing: daar waar aparte tarieven voor jeugdleden
gelden, worden die nu toegepast voor leden die op 31 december van het lopende wedstrijdseizoen nog
geen 19 jaar oud zijn.

Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 9 een nieuw lid 9 toe te voegen:
Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de leden
Artikel 9 Algemeen
9. In geval van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig
grensoverschrijdend gedrag van leden worden persoonsgegevens ingevoerd in het Case Management
Systeem Sport (CMSS) van NOC*NSF. Deze gegevens mogen en zullen niet door enig orgaan van de
NTTB noch door NOC*NSF voor andere doeleinden worden aangewend dan het monitoren, registreren en
rapporteren van grensoverschrijdend gedrag. en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan
ook.
Toelichting
Dit nieuwe lid bevestigt een reeds bestaande situatie.
In 2019 is vanuit de aanbevelingen van het rapport De Vries “seksuele intimidatie en misbruik in de sport”
uit 2017 een aantal stappen gezet in het bestrijden van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
Eén hiervan is dat in de ALV van NOC*NSF van mei 2018 het voorstel is aangenomen, dat alle
sportbonden in hetzelfde administratiesysteem gaan werken om zo een eenduidig overzicht te krijgen van
de casuïstiek en incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Tevens kunnen
de casuïstiek en incidenten hiermee van start tot eind worden gevolgd, o.a. om hierover transparant te
kunnen rapporteren en de opvolging van incidenten te kunnen volgen binnen de diverse sporten.
Dit Case Management Systeem Sport (CMSS), beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, is
reeds sinds eind 2019 in werking en ook toegankelijk voor de NTTB.
In het CMSS kan de NTTB alleen de dossiers inzien op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, die
betrekking hebben op de eigen sportbond. Het Centrum Veilige Sport heeft het overzicht over alle dossiers.
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Het Hoofdbestuur heeft namens de NTTB 2 personen aangewezen die toegang hebben tot het CMSS en
indien nodig persoonsgegevens in dit systeem kunnen invoeren naar aanleiding van signalen, meldingen
c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden.
Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening.
Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS.
Deze gegevens mogen en zullen niet door de NTTB noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan
hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.
De aangewezen 2 personen, één medewerker van het Bondsbureau en de Vertrouwenscontactpersoon
van de NTTB, zijn tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor het Centrum Veilige Sport Nederland.

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 7c

WIJZIGINGEN COMPETITIEREGLEMENT
Artikel 28 lid 1 luidt als volgt:
Artikel 28 Competitiewedstrijd
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een
dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams, zodat elke
speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het dubbelspel wordt
gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook
uitkomen in het enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen spelers uit
dat team, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het
dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 28 Competitiewedstrijd
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een
dubbelspel) of uit zeven sets (zes enkelspelen en een dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld
door drie spelers van elk van beide teams. In wedstrijden bestaande uit tien sets speelt elke speler van
het ene team een set tegen elke speler van het andere team. In wedstrijden bestaande uit zeven sets
speelt elke speler van het ene team tegen twee van de drie spelers uit het andere team. Het dubbelspel
wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd
ook uitkomen in het enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen spelers
uit dat team, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in
het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd.
Toelichting
Het Hoofdbestuur heeft besloten in de ere- en 1e divisies met ingang van de najaarscompetitie 2021
wedstrijden bestaande uit 7 sets te spelen in plaats van wedstrijden van respectievelijk 6 (eredivisies) en
10 (1e divisies) sets. Voor de eredivisies is dit geregeld in HB-besluit D1 waardoor geen wijziging van het
Competitiereglement nodig is. Voor de 1e divisies is een wijziging van artikel 28 vereist.
De voorgestelde formulering maakt zowel het spelen van wedstrijden van 7 sets als wedstrijden van 10
sets mogelijk. Hierdoor is het zonder verdere reglementswijziging mogelijk om de aanpassing voor de 1e
divisie terug te draaien, dan wel uit te breiden naar andere landelijke competitieklassen.
Voor toepassing van deze wedstrijdvorm in afdelingsklassen is een aanpassing van het afdelingscompetitiereglement van de betreffende afdeling nodig, voor zover niet reeds door de ALV van de betreffende
afdeling vastgesteld.

Artikel 42 heeft momenteel geen tekst. De Reglementscommissie stelt voor artikel 42 als volgt te
formuleren:
Artikel 42. Eredivisie dames en heren
De speelwijze van de eredivisie dames en heren wordt jaarlijks door het Hoofdbestuur uiterlijk voor aanvang
van de teamopgave voor de najaarscompetitie gepubliceerd.
Toelichting
Met deze tekst wordt dit artikel in lijn gebracht met de systematiek van de NTTB-reglementen. Het betreft
geen inhoudelijke wijziging.
Momenteel staat bij dit artikel alleen als tekst "geschrapt". Dit komt niet overeen met de systematiek van de
NTTB-reglementering. Het is gebruikelijk om daar waar de uitvoering van een reglement is geregeld via
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een HB-besluit, het betreffende onderwerp (in dit geval de eredivisies) wel in een reglement op te nemen
en via de tekst te verwijzen naar het betreffende HB-besluit.

Artikel 43 luidt als volgt:
Artikel 43 Landskampioenschap
De winnaar van de play-off tijdens de voorjaarscompetitie krijgt het recht om de titel "verenigingskampioen
van Nederland" te voeren.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 43 Landskampioenschap
Jaarlijks publiceert het Hoofdbestuur voor aanvang van de teamopgave van de najaarscompetitie welk team
aan het einde van het wedstrijdseizoen het recht krijgt de titel “verenigingskampioen van Nederland” te
voeren.
Toelichting
In de afgelopen jaren is de opzet van de competitie van de eredivisies enkele malen gewijzigd. Dit had ook
gevolgen voor de titel "verenigingskampioen van Nederland". Waar eerst twee competities per jaar werden
gespeeld en de winnaar van de voorjaarscompetitie een beslissingswedstrijd speelde tegen de winnaar
van de najaarscompetitie (tenzij dat hetzelfde team was) is een aantal jaren een competitieopzet gespeeld
met één competitie per wedstrijdseizoen. De tekst van artikel 43 was noch met het een, noch met het
ander in overeenstemming.
Met ingang van seizoen 2021/2022 worden in de eredivisies opnieuw 2 competities per jaar gespeeld. De
nieuwe formulering past beter bij een situatie waarin met enige regelmaat veranderingen plaatsvinden.
Daarnaast sluit deze formulering beter aan bij artikel 39 lid 1. Dit artikel regelt de omvang en de structuur
van de landelijke seniorencompetities, die per wedstrijdseizoen wordt bepaald. Het per wedstrijdseizoen
bepalen wie verenigingskampioen van Nederland is sluit hierbij aan.

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 20 – agendapunt 8

VISIE CONTRIBUTIESTELSEL
Aan: de Bondsraad
Van: Hoofdbestuur NTTB

Inleiding
Het huidige contributiestelsel is gebaseerd op keuzes gemaakt in het verleden. De ‘recente’ discussie over
het wel of niet kunnen heffen van de ‘competitietoeslag’ zonder een gespeelde competitie en de ontstane
spraakverwarring over terminologie (competitiegerechtigd tarief of competitietoeslag) geven aanleiding tot
herziening.
Maar vooral ook de in 2016 ingezette visie waarin de bond er is voor alle tafeltennissers, ook niet-leden,
vraagt om een contributiestelsel dat aansluit bij de actuele stand van zaken in de (sport)-maatschappij.
Het Hoofdbestuur heeft een visie geformuleerd waarin zij aangeeft hoe het contributiestelsel zodanig is
ingericht, dat het als instrument kan worden ingezet om onze ambities waar te kunnen maken. Daarnaast
doet het recht aan onze kernwaarden.
Visie Nederlandse Tafeltennisbond
Tafeltennisplezier staat centraal voor spelers op elk niveau. Het spel kan overal gespeeld worden als er
een tafel aanwezig is. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijke tafeltennisbeleving bij funspelers, recreanten,
wedstrijdspelers, topsporters, het kader, de fans en aanbieders. We zijn er voor alle tafeltennissers, ook
voor hen die (nog) geen lid zijn bij een vereniging. Tafeltennis beweegt!
Hieraan geven we invulling met een contributiestelsel dat past bij de visie (hiervoor) en kernwaarden
(hierna) door voor alle in de visie genoemde doelgroepen een passend aanbod te creëren en te
communiceren. Een passend aanbod wil zeggen dat waarde en kosten met elkaar in verhouding staan,
vanuit zowel het perspectief van speler, club als bond. Zo ontstaat een evenwichtigere verdeling: in plaats
van een zwart/wit-verdeling in de tarieven, met daarbinnen groepen spelers die gevoelsmatig te veel of te
weinig bijdragen, zijn er meer smaken of kleuren om uit te kiezen.
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Kernwaarden
Open (eerlijk, transparant, toegankelijk)
Eerlijk komt enerzijds terug in een stuk solidariteit: we dragen allemaal bij aan het geheel en profiteren ook
allemaal van de kracht en de voordelen van het collectief. Anderzijds dragen personen die van zeer veel
diensten van het collectief gebruik maken, meer bij dan degenen die dat slecht in beperkte mate doen.
Er zijn in het huidige stelsel twee ‘soorten’ leden: competitiegerechtigd of niet-competitiegerechtigd.
Daarbinnen zijn grote verschillen mogelijk:
Niet-competitiegerechtigd:
- De puur recreatieve speler die op één avond per week een balletje slaat met zijn clubgenoten
- De fanatieke toernooispeler die vele toernooien speelt en traint voor het afdelingskampioenschap
Competitiegerechtigd
- De vijfde of zesde man/vrouw die eerder coach is dan speler en zichzelf voor de vorm nog één of
twee keer per jaar opstelt
- De speler die elke competitiewedstrijd speelt en meedoet aan meerdere competities in
verschillende teams
Het nieuwe stelsel moet leiden tot een evenwichtigere, eerlijkere verdeling van de lasten onder de spelers.
Transparant is het als we laten zien wat we met de bijdrage doen, als de vlag de lading dekt. De kosten
(bestedingen) worden altijd gedragen door een combinatie van de volgende bijdragen:
- Subsidies die we ontvangen van de overheid vanwege onze bijdrage aan de Nederlandse
sport/maatschappij en door aansluiting van onze verenigingen bij de georganiseerde sport:
NOC*NSF
- Collectieve middelen opgebracht door al onze leden/verenigingen
- Directe bijdrage voor bepaalde producten of diensten van degenen die de producten afnemen
(bijvoorbeeld een opleiding, competitieboekjes, etc.)

Toegankelijk zijn we voor iedereen. Tafeltennis kan gespeeld worden van (bijna) 0 tot 100 jaar, met of
zonder beperking, in georganiseerd verband of daarbuiten. We werken actief aan het slechten van de
laatste drempels die er nog zijn om mee te doen aan onze sport.
Innovatief (dynamisch)
Innovatief en dynamisch zijn we met onze nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan onze visie en andere
kernwaarden. We ontwikkelen innovatieve producten en diensten voor doelgroepen die nog geen volledige
toegang hebben tot onze sport. Door toegevoegde waarde te bieden bereiken we een grotere doelgroep,
die uiteindelijk weer bijdraagt aan het collectief.
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Ondernemend (doelgericht, slagvaardig)
Doelgericht zijn we door te bepalen hoe de visie op contributie bijdraagt aan onze visie, strategie en
kernwaarden. Een visie waarin het contributiestelsel is ingericht, zodat het als instrument kan worden
ingezet om onze ambities waar te maken en het deze niet in de weg staat.
Slagvaardig zijn we door doelstellingen te bepalen en de manier waarop een nieuw contributiestelsel
bijdraagt aan het bereiken van deze doelen. En door instrumenten in te zetten die passen bij
ondernemerschap. Het ‘prijs-instrument’ is een middel dat ondernemers inzetten maar bij onze bond in de
huidige, historisch ontstane situatie, te inflexibel is en niet kan bijdragen aan de visie.
Randvoorwaarden
1. Invoering van een nieuw systeem moet kostenneutraal zijn voor de bond: een daling van
inkomsten kan niet zonder meer opgevangen worden.
2. Invoering van een nieuw systeem moet kostenneutraal zijn voor het collectief van verenigingen: het
is nadrukkelijk niet bedoeld als verkapte contributieverhoging. Gelijk houden van de bijdrage van
alle individuele verenigingen is niet mogelijk.
3. Invoering is kostenneutraal voor alle leden samen: er is geen sprake van een verhoging. Leden die
veel gebruik maken van het collectief gaan meer betalen en anderen minder: Een evenwichtiger
systeem.
4. Het stelsel moet financieel-administratief uitvoerbaar zijn.
5. Het stelsel moet (beter) uit te leggen zijn .
6. Het moet duidelijk zijn wanneer en op welke wijze een lid stemrecht heeft.
Vervolg
Deze visie wordt voorgelegd aan de Financiële Commissie van de Bondsraad en het College van
Voorzitters en daarna in de Bondsraad van juni 2021.
Op basis van deze visie en kernwaarden wordt de visie uitgewerkt naar een nieuw stelsel, gebaseerd op
de toegevoegde waarde die de NTTB levert voor verschillende doelgroepen én een eerlijke, evenwichtige
en passende prijs en/of contributiebijdrage die we daarvoor vragen.
Samen met de controller en de penningmeester worden contributietarieven voorgesteld en doorgerekend
op financiële haalbaarheid voor bond, club en speler. De technische haalbaarheid wordt onderzocht. En
tenslotte wordt een communicatiestrategie vastgesteld om deze grote verandering goed te kunnen
implementeren.
In de Bondsraad van november zou het nieuwe stelsel kunnen worden vastgesteld, inclusief
implementatieplanning en rekening houdend met gerelateerde projecten zoals de Organisatie-ontwikkeling,
Meerjarenbeleidsplan, Visie Wedstrijdsport, NAS, etc.

Enkele opmerkingen van de Financiële Commissie over “Visie contributiestelsel”
De Financiële Commissie is door het bestuur geïnformeerd over de “Visie contributiestelsel”. De FC heeft
vanuit een financieel oogpunt naar het voorstel gekeken.
De FC deelt de mening dat er noodzaak is om het huidige contributiestelsel te evalueren en waar nodig te
herzien, met inachtneming van de in de visie gestelde randvoorwaarden.
De noodzaak tot herziening is met name ingegeven door de onduidelijke naamgeving en de diversiteit aan
typen verenigingsleden.
Vanuit de statuten kent men: competitiegerechtigd tarief en niet-competitiegerechtigd tarief.
Jaarlijks werd bij de begroting vastgesteld: basiscontributie en competitietoeslag.
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De in de visie genoemde randvoorwaarden zijn daarbij van belang. Wat de FC betreft zijn de belangrijkste
randvoorwaarden van een aangepast stelsel de opbrengstenneutraliteit en het financieel-administratief
uitvoerbaar zijn.
De FC is van mening dat zorgvuldig moet worden bekeken wat de gevolgen kunnen zijn, zoals een
veranderd gedrag van verenigingsleden en/ of door verenigingen. Tijdig betrekken van verenigingen is
daarbij van belang.
Gelet op de nagestreefde randvoorwaarden adviseert de FC de Bondsraadvergadering om met het
vaststellen van het visiedocument in te stemmen.
25 mei 2021, de Financiële Commissie
Raimo Kool, Wim Vreeburg
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Documenten ter informatie
A. Stand van zaken van de uitwerking van de herstructurering talentherkenning
B. Stand van zaken van de uitwerking en het plan van aanpak van de visie Wedstrijdsport
C. Stand van zaken van de uitwerking en het plan van aanpak van de visie Jeugdsport
D. Stand van zaken uitwerking Vrijwilligersbeleid
E. HB-besluiten 2021 – aanpassing per 1 juli 2021
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1. Inleiding
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. Subsidieafhankelijkheid was wat dat betreft een beperking. De prestaties in de
afgelopen jaren zijn tevens achtergebleven t.o.v. de verwachtingen van NOC*NSF. Inmiddels is schriftelijk
meegedeeld dat de subsidie voor het ontwikkelprogramma in 2021 wordt ingetrokken en dat wij ons
momenteel in een afbouwperiode bevinden. Los daarvan had het Hoofdbestuur al besloten geen nieuwe
aanvraag voor subsidie te doen. Door deze combinatie van factoren heeft het Hoofdbestuur besloten een
herstructurering binnen het talentontwikkelingsprogramma van de NTTB door te voeren.
Bestaande projecten die in het verleden een ‘RTC status’ hadden, maar qua opzet niet aan de nieuwe
structuur van netwerken met verenigingen kunnen voldoen blijft de tafeltennisbond erkennen. Voor deze
projecten kan door de Coördinator Sporttechnische Zaken in overleg met de Directeur op schriftelijke
aanvragen de status ‘Regionaal Trainingscenter (RTC)’ gehandhaafd worden. In bijzondere gevallen kan
de status van een RTC ook voor nieuwe trajecten toegekend worden.
Van oud naar nieuw beleid
De afgelopen jaren is het beleid voor talentontwikkeling en het topsportprogramma gericht geweest op het
klaarstomen van spelers/speelsters 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/speelsters 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, RTCtrain(st)ers en train(st)ers in de afdelingen gedeeld en door het bestuur gedragen. In het nieuwe beleid
wordt in een bredere en jongere groep geïnvesteerd en de betrokken train(st)ers worden via opleidingen en
bijscholingen begeleid om kwalitatief beter te kunnen werken.
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 talentontwikkeling en het topsportprogramma heeft 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 train(st)ers) initiëren. Hierbij blijft ruimte voor een individuele
aanpak per sporter en voor diversiteit en inclusiviteit (in lijn met het diversiteits- en het inclusiviteitsbeleid
van de NTTB en NOC*NSF) om ieder RTN gericht op jongens én meisjes optimaal in te richten en te laten
functioneren. De RTN’s zorgen ervoor dat in de toekomst een landelijke dekking ontstaat.
Wie zich niet aansluit 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. Bestaande projecten die in het verleden een ‘RTC
status’ hadden, maar qua opzet niet aan de nieuwe structuur van netwerken met verenigingen kunnen
voldoen blijft de tafeltennisbond erkennen. Voor deze projecten kan door de Coördinator Sporttechnische
Zaken in overleg met de Directeur op schriftelijke aanvragen de status ‘Regionaal Trainingscenter (RTC)’
gehandhaafd worden. In bijzondere gevallen kan de status van een RTC ook voor nieuwe trajecten
toegekend worden.
Dit document beschrijf de Missie en Visie en de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Dit nieuwe beleid is
gericht op flexibiliteit en samenwerking tussen NTTB en zijn aangesloten verenigingen. De RTN’s zullen
per regio organisatorisch verschillend ingericht kunnen worden op alle gebieden. De in dit document
beschreven wensen/eisen zijn de kaders waar binnen flexibiliteit en maatwerk juist gewenst is.
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2. Visie - Missie - Doelstellingen
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.
Doelstellingen
Wij onderscheiden proces- en resultaatdoelen.
Procesdoelen 2021-2024:
 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 de 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.

3. Uitgangspunten nieuwe beleid op het gebied van
Talentontwikkeling
De NTTB hanteert de volgende uitgangspunten:
1. Hoogwaardig internationaal concurrerend opleidingsprogramma
2. Meer mogelijkheden voor meer talentvolle jonge spelers/speelsters
3. Decentralisatie en gebruik maken van de regionale mogelijkheden
4. Samenwerking tussen verenigingen als voorwaardelijke schakel
5. Gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid voor stakeholders
6. Samenwerking met buitenlandse internaten is voor de ‘high potentials’ noodzakelijk
7. In de toekomst zal de periode van de talentontwikkeling uitgebreid worden naar 23 jaar
3.1 Hoogwaardig internationaal concurrerend opleidingsprogramma
 De RTN-trainingen hebben een hoge kwaliteit en een hoge intensiteit. Om dit te bereiken zijn een
cultuursomslag, een sterke train(st)er en goede randvoorwaarden nodig.
 Elk RTN ontwikkelt zijn ‘eigen cultuur’. Uitgangspunten zijn hierbij de zaken die voor alle
topsporters gelden. Deze slaan op het prestatiegedrag in het algemeen en het trainingsgedrag in
het bijzonder. Aspecten als discipline, doorzettingsvermogen, inzet, samenwerking en concentratie
staan hierbij centraal. De verenigingen gaan mee in deze cultuuromslag en zijn bereid zich hierin
te ontwikkelen.
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De RTN-train(st)er is van hoge kwaliteit en heeft veel ervaring.
 De RTN-train(st)er heeft de eindverantwoordelijkheid voor de spelers/speelsters.
 Hij/zij ontwikkelt en is verantwoordelijk voor het technische plan, waarin een spelersprofiel, het
spelsysteem en de doelen centraal staan.
 In de periodisering stelt hij/zij per periode de aandachtspunten vast en zorgt ervoor dat er
voldoende evaluatiemomenten zijn.
 De RTN-train(st)er geeft aandacht aan de technische, fysieke, mentale en tactische
ontwikkeling van de speler. Voor de fysieke en mentale ontwikkeling kunnen hier deskundigen
bij worden betrokken.
 De RTN-train(st)er is de spin het web als het gaat om de communicatie rondom de
spelers/speelsters.
- Op technisch gebied communiceert hij/zij naar de andere betrokkenen, zoals andere
train(st)ers en coaches.
- Op organisatorisch gebied zorgt hij/zij in samenwerking met de RTN- Coördinator voor
voldoende contact met de overige betrokkenen zoals de ouders en de scholen.
Goede randvoorwaarden
 Het RTN zorgt voor goede omstandigheden voor de training, zoals een tafeltennis specifieke
zaalruimte, tafeltennismateriaal en een schone en inspirerende omgeving.

3.2 Meer mogelijkheden voor meer talentvolle jonge spelers/speelsters
 Voor de gehele regio waarin het RTN actief is wordt een scoutingsysteem opgezet.
 Het RTN zorgt voor een vroege instroom in het programma: spelers/speelsters zullen op welpenen pupillenleeftijd al gescout worden voor de RTN-trainingen.
 Het RTN zal ruimte bieden voor diverse leeftijdscategorieën binnen haar trainingsgroepen.
 Als een speler het RTN ontgroeit kan in samenwerking met de Coördinator Sporttechnische Zaken
gekeken worden naar de vervolgmogelijkheden in het buitenland.
3.3 Decentralisatie en gebruik maken van de regionale mogelijkheden
 De optimale organisatie van de samenwerking in de regio zal per situatie verschillen. Daarom
streven we naar maatwerk en aanpassing aan de mogelijkheden binnen de regio. Nu al bestaande
trainingssituaties kunnen in het nieuwe RTN-beleid worden opgenomen.
 De samenwerking met de verenigingen binnen het RTN kan gebruik maken van de infrastructuur in
de regio. Het kan hier gaan om de accommodaties of al aanwezige trainingsstructuren. Verder zal
het RTN de samenwerking met de afdelingen aangaan.
 Om de regionale mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten is het zaak om ook de lokale
overheden bij het RTN betrekken.
3.4 Samenwerking tussen verenigingen als voorwaardelijke schakel
 Het RTN is een samenwerkingsverband tussen verenigingen.
 De betrokken verenigingen gaan een centrale rol in het RTN-beleid krijgen. Het RTN wil een winwin situatie creëren in de regio, door aan de ene kant meer trainingsmogelijkheden voor de betere
jeugd te organiseren en aan te bieden en aan de andere kant de verenigingen op technisch en
organisatorisch vlak te ondersteunen en te begeleiden.
 Uitgangspunt is dat Nederland sterkere verenigingen nodig heeft om meer topspelers/speelsters
op te kunnen leiden. Het RTN gaat een rol spelen in het opbouwen van de samenwerkende
verenigingen.
 De samenwerking tussen de verenigingen zal maatwerk zijn en kan op verschillende aspecten
betrekking hebben:
 Gezamenlijke trainingen bij verenigingen
 Beschikbaar stellen van bestaande trainingsstructuren
 Samenwerking tussen de RTN-train(st)er en de verenigingstrain(st)ers
 Het formeren van gezamenlijke competitieteams
 Het gebruik maken van trainingspartners
 Ondersteuning bij het opstellen van een technisch beleidsplan door de RTN-train(st)er
 Ondersteuning bij organisatorische plannen door de RTN-organisatie of de landelijke
NTTB organisatie
3.5 Gedeelde (financiële) verantwoordelijkheid voor stakeholders
 Er zal gewerkt worden met een eigen RTN-begroting. De RTN-begroting heeft betrekking op alle
activiteiten die het RTN gaat uitvoeren (en kan dus ook een internationaal onderdeel hebben).
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De begroting zal landelijk beheerd worden op het Bondsbureau van de NTTB. Zowel de uitgaven,
zoals de zaalhuur of uitbetalingen aan train(st)ers, als de inkomsten, zoals de ouderlijke bijdragen,
zullen dus centraal worden geregeld.
De RTN-train(st)er is in de basis als ZZP’er actief binnen het RTN. De NTTB gaat de contracten
met de ZZP’ers aan. De financiële afspraken met de train(st)ers worden in het RTN-plan en de
RTN-begroting opgenomen. De NTTB stelt een minimum uurloon vast.
Naast de eigen organisatie kan er een samenwerking zijn met een stichting, (LOOT-) school of een
andere organisatie. Verder kunnen uiteraard inkomsten verkregen worden uit sponsoring of
bijdragen van lokale overheden.

3.6 Samenwerking met buitenlandse internaten is voor de ‘high potentials’ noodzakelijk
 Om de top binnen de RTN’s zo goed mogelijk te kunnen bedienen zal de Coördinator
Sporttechnische Zaken contacten onderhouden met buitenlandse partners. Spelers/speelsters die
de Nederlandse RTN-situatie ontgroeien zullen begeleid worden naar een situatie in het buitenland
waar ze de volgende stap in hun carrière kunnen zetten.
 De Coördinator Sporttechnische Zaken zal in overleg met de betreffende RTN-train(st)er een
planning maken hoe de overgang zal verlopen en hoe de verantwoordelijkheden en begeleiding na
de overgang eruit zullen komen te zien.
3.7 In de toekomst zal de periode van de talentontwikkeling uitgebreid worden naar 23 jaar
o Een belangrijk uitgangspunt is de verlenging van de talentontwikkeling naar de leeftijd van 23
jaar. Omdat de weg naar de top in tafeltennis langer duurt dan in andere sporten zal de NTTB
hier in de toekomst meer aandacht aan besteden. Zij volgt in deze de internationale
ontwikkeling, waarin er vooral op het gebied van wedstrijden meer aandacht is voor deze
leeftijdscategorie.
o Op korte termijn zal met een brede senioren Onder-23 topgroep gestart worden. Jongere RTNspelers/speelsters zullen hierdoor aantrekkelijkere doorstroommogelijkheden krijgen.

4. De voordelen voor verenigingen van de samenwerking in een
RTN


Zoals aangegeven wil het RTN naast de taak van talentontwikkelaar ook een win-win situatie voor
de samenwerkende verenigingen creëren. Hier is een ruim aantal mogelijkheden voor. Van
samenwerkingsverbanden tussen verenigingen tot ondersteuning bij zowel technische als
organisatorische zaken. We noemen hieronder een aantal van dit soort aspecten en geven hierbij
steeds aan wat de meerwaarde voor de verenigingen kan zijn.
o Allereerst zal het niveau van de spelers/speelsters die betrokken zijn bij de RTN-trainingen
door de hogere omvang en kwaliteit van de trainingen stijgen, waardoor ook het niveau
van de verenigingstrainingen omhoog zal gaan. Met andere woorden: niet alleen de
sporters die een veel uitgebreider programma draaien maar ook de overige
spelers/speelsters, zowel in de trainingen als in competitieverband, zullen hiervan
profiteren.
o In een RTN zal door de train(st)ers van de verenigingen een hecht samenwerkingsverband
met elkaar aangegaan worden. Centraal doel hierbij is een eerdere en betere opleiding
vanaf het eerste moment dat spelers/speelsters de vereniging binnen komen. De
verenigingen kunnen hierdoor profiteren van de kennis en ervaring van de RTN-train(st)er.
Hoe de samenwerking en de begeleiding er in de praktijk in detail uitziet is afhankelijk van
de lokale situatie en van de kwaliteit, ervaring en deskundigheid van de
verenigingstrain(st)ers.
o Tafeltennisinhoudelijke zaken zullen in de vorm van bijscholingen of opfrisbijeenkomsten
én door de RTN-train(st)er in de regio én centraal door de Coördinator Sporttechnische
Zaken georganiseerd worden. Maar ook heel praktische zaken als begeleiding of
ondersteuning bij (combinatie)trainingen behoren tot de mogelijkheden.
o Voor de doorsnee tafeltennisvereniging is het samenstellen van een beleidsplan vaak een
heikel punt en een flinke drempel. Dit geldt voor zowel een algemeen beleidsplan als een
technisch beleidsplan. In deze activiteiten spelen de RTN-train(st)ers en de afdeling
Sportparticipatie van de NTTB een belangrijke rol. Via het Sportakkoord, waar
verenigingen in samenwerking met de NTTB kunnen kiezen uit een ruim aanbod van
ondersteuning, kan hier goede begeleiding worden geboden.
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o

In het algemeen lopen veel verenigingen tegen ongeveer dezelfde problemen aan. Zaken
als werving en eerste opvang, de kwaliteit van de technische staf, het creëren van een
mooie clubcultuur, het beheren en enthousiasmeren van het vrijwilligerskorps komen bij
alle verenigingen terug. De samenwerking binnen het RTN, inclusief de ondersteuning van
de RTN-train(st)er(s) en de afdeling Sportparticipatie van de NTTB gaat in deze zaken
voor een enorme verbetering zorgen. Het wiel hoeft niet elke keer opnieuw worden
uitgevonden en de verenigingen kunnen van elkaars kwaliteiten leren.
Naast de samenwerking binnen het RTN kunnen verenigingen natuurlijk ook op sportief
gebied de onderlinge samenwerking zoeken. Denk hierbij aan combinatietrainingen of
combinatieteams van verschillende verenigingen. Het niveau van teams gaat hierdoor
stijgen en de echte toppers kunnen hierdoor langer aan de verenigingen en het RTN
verbonden blijven.

5. Algemene financiële opmerkingen




De jaarlijkse begroting wordt door het Hoofdbestuur jaarlijks aan de Bondsraad voorgelegd. De
Bondsraad moet de begroting goedkeuren.
Binnen de begroting van de Tafeltennisbond heeft het nieuwe RTN-beleid een vaste positie. Deze
wordt met name samengesteld uit contributie en voor een beperkt deel uit sponsoring (o.a.
TeamNL) en andere inkomsten.
De volgende verhoudingen geven een beeld van de interne verdeling van het toekomstige RTNbudget binnen topsport. Ongeveer 50% van de begroting zal voor de inzet van de RTN-train(st)ers
gereserveerd worden. Ongeveer 25% is bestemd voor de deelname aan titeltoernooien en het
begeleiden van sporters en train(st)ers en 25% voor de Coördinator Sporttechnische Zaken.

6. Welke financiële bijdrage kan een RTN zeker verwachten?





NTTB
Vanuit de landelijke organisatie zal budget beschikbaar worden gesteld om per RTN 40 weken
tussen 12 en 16 trainingen te kunnen verzorgen.
Sporters
De eigen bijdrage van een sporter dient minimaal € 100 per maand te zijn. Per RTN kunnen die
bijdragen eventueel ook hoger uitvallen indien de overige inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring of
gemeentelijke en provinciale ondersteuning de uitgaven niet dekken. Hiervan blijft het grootste deel
(ongeveer 2/3) in de RTN-begroting en een klein deel (ongeveer 1/3) gaat naar de begroting voor
internationale jeugdtoernooien (EJK en ETTU TOP-10).
Het RTN kan deze bijdrage verhogen, b.v. voor financiering van toernooien en/of extra trainingen
enz. Ook deze bijdragen worden centraal geïnd.

7. Wat dient een RTN te bekostigen?





Ieder RTN stelt zijn eigen begroting op. Zie voor een voorbeeld de opzet van een begroting in de
bijlage.
Van het beschikbaar gestelde budget vanuit de landelijke organisatie dienen minimaal de
trainerskosten te worden gedekt. Het bedrag is gebaseerd op 40 weken training x 12-16 uur per
week à € 30 bruto per uur. De RTN-train(st)er kan dus ook meer verdienen wanneer het RTNbudget dat toelaat.
De resterende sportersbijdragen en andere inkomsten kunnen worden ingezet voor diverse zaken
en kunnen per RTN verschillen. Denk hierbij aan:
o deelname internationale (jeugd)toernooien en stages
o RTN- of nationale stages
o extra bijdrage aan train(st)erskosten
o vergoeding RTN-coördinator
o materialen
o accommodatie
o etc…
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8. Wat blijft de NTTB voor evenementen financieel en
organisatorisch verzorgen?






Jeugd titeltoernooien zoals de jaarlijkse uitzending naar de EJK of het WK en de Jeugd
Olympische spelen (als een sporter of team zich hiervoor plaatst)
Deelname aan ETTU TOP-10 (als een sporter zich hiervoor plaatst)
Senioren titeltoernooien zoals:
o Olympische Spelen
o WK Teams en WK Teams kwalificatie
o WK individueel (als een sporter zich hiervoor plaatst)
o World Team Cup (als een team zich hiervoor plaatst)
o World Cup individueel (als een sporter zich hiervoor plaatst)
o EK Teams en EK Teams kwalificatie
o EK individueel (beperkte hoeveelheid deelnemers vanuit de NTTB)
o ETTU TOP-16 (als een speler zich hiervoor plaatst)
Andere ITTF-, WTT- en ETTU-toernooien worden in principe niet financieel en organisatorisch door
de NTTB verzorgd. Er is wel een beperkt budget beschikbaar voor bijzondere situaties.

9. Hoe ziet er organisatie van het RTN er uit en hoe wordt de
communicatie geregeld?








Ieder RTN wordt onder de entiteit NTTB georganiseerd en geadministreerd. Dat wil zeggen dat
een RTN geen eigen vereniging of stichting wordt en dat de administratie loopt via het
Bondsbureau.
De organisatie binnen een RTN zal maatwerk zijn waarbij telkens de lokale situatie bepalend is.
Centraal binnen de organisatie staan de RTN-train(st)er(s) en de RTN-Coördinator. Hierbij is de
RTN-train(st)er verantwoordelijk voor de tafeltennisinhoudelijke kant van de activiteiten binnen het
RTN en zal de RTN-Coördinator zich vooral bezig houden met de organisatorische en de
coördinatieve taken.
De RTN-train(st)er zal beroepsmatig actief zijn binnen het RTN, de RTN-Coördinator zal een
(semi-) vrijwilligersfunctie vervullen.
Doordat de RTN-organisatie te maken zal krijgen met veel stakeholders, zoals
verenigingstrain(st)ers, verenigingsbesturen, afdelingen, scholen, ouders en lokale overheden, zal
een duidelijke en strakke communicatiestructuur noodzakelijk zijn.
Daarom zullen binnen het RTN de taken en verantwoordelijkheden goed en duidelijk moeten
worden afgestemd.

10.
Aan welke kwaliteitscriteria gaat het RTN-programma
voldoen?






Het RTN zal een volledig sportprogramma aanbieden, waarin naast de tafeltennistraining ruimte is
voor fysieke en mentale trainingen. Verder zal er aandacht voor het leven van een topsporter zijn.
De RTN-train(st)er en de RTN-coördinator worden hiervoor bijgeschoold en begeleid als deze
behoefte er is.
De omvang van het individuele programma hangt vooral af van de leeftijd van de
spelers/speelsters. Het RTN garandeert een trainingsomvang die bij de leeftijd van de sporters
past, zodat zij voldoende uren kunnen maken. Globaal hanteren we dat een speler een aantal uren
traint dat gelijk is aan de leeftijd.
Bij de zeven uitgangspunten hierboven (3 t/m 9) zijn verder nog de nodige opmerkingen over het
RTN-programma gemaakt.
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11.
Welke kwaliteitscriteria worden aan de RTN-train(st)er
(en samenwerkende train(st)ers) gesteld?






Er worden eisen gesteld aan de kwaliteiten van de RTN-train(st)er. De train(st)er heeft een geldige
licentie van minimaal TT4-niveau en heeft in zijn/haar carrière aantoonbaar groepen
spelers/speelsters beter gemaakt.
Op basis van bijzondere kennis en/of ervaring kunnen ook TT3-train(st)ers hiervoor worden ingezet
die dan een TT4-opleiding starten. Hierover beslist de Coördinator Sporttechnische Zaken.
De RTN-train(st)er zal de taak hebben de aangesloten verenigingstrain(st)ers te begeleiden. Doel
hierbij is dat het niveau van de verenigingstrainingen omhoog gaat en het technisch kader van
verenigingen meer op één lijn komt.
De verenigings(hoofd)train(st)ers hebben minimaal een TT3-licentie. Als blijkt dat verenigingen nog
niet aan deze eis kunnen voldoen, wordt gekeken of een train(st)ersopleiding in de regio te
organiseren is.
Naast het bezit van de licentie wordt verwacht dat alle betrokken train(st)ers zich verder willen
ontwikkelen en deel gaan nemen aan de aangeboden bijscholingen en afgestemde
ontwikkelprogramma’s.

12.
Welke spelers/speelsters komen in aanmerking om mee
te draaien in een RTN?








Het uitgangspunt is dat een brede (gemengde) groep spelers/speelsters in een RTN actief is. De
eisen t.a.v. het niveau en de trainingsomvang hangen geheel af van de leeftijd van de
speler/speelster. Het RTN is vrij om hier zijn eigen keuzes in te maken. De voorwaarden zullen per
RTN in overleg met de Coördinator Sporttechnische Zaken vastgelegd worden. Hierbij kan
rekening worden gehouden met de al aanwezige spelersgroep.
In het algemeen kan gesteld worden dat aan de jongere spelers/speelsters, die nog een grote
ontwikkeling zullen doormaken, minder hoge begineisen gesteld worden dan aan de wat oudere
spelers/speelsters. Spelers/speelsters uit de Onder-13- en vooral de Onder-11-categorie zullen
zeker in aanmerking kunnen komen wanneer ze voldoende potentie hebben. Spelers/speelsters uit
de Onder-15- en vooral de Onder-19- categorieën zullen al meer aangetoond moeten hebben dat
ze de (inter)nationale top kunnen bereiken.
De deelnemende spelers/speelsters spreken de intentie uit om mee te draaien in het RTN en
kunnen afhankelijk van het programma dat ze volgen in het RTN een bepaald aanbod in de
begeleiding verwachten.
Voorwaarden voor alle betrokken spelers/speelsters zijn het deelnemen aan de nationale
evenementen, de competitie en eventueel de RTN-stages en dat de school (of werk) de sporters
voldoende ondersteunt.
Er zal sprake zijn van maatwerk in het programma van spelers/speelsters. Het RTN kan rekening
houden met speciale omstandigheden. Ook de verschillen tussen meisjes en jongens worden in
het plan opgenomen.

13.
Wat wordt er verwacht van de samenwerkende
verengingen?




De verenigingen spreken de intentie uit om samen te werken met het RTN en met elkaar. De
verenigingen die in een RTN samenwerken zijn gezamenlijk aan de hand van de behoeftes actief
op diverse gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan het gezamenlijk ontwikkelen van een
technisch beleidsplan, aan wervings- en scoutingsprogramma’s en aan het opzetten van een
trainingsstructuur.
Zoals al eerder aangegeven zal de hoofdtrain(st)er van een vereniging minimaal een TT3-licentie
hebben. Op basis van bijzondere kennis en/of ervaring kunnen ook TT2-train(st)ers hiervoor
worden ingezet. Hierover beslist de Coördinator Sporttechnische Zaken in overleg met de RTNtrain(st)er.
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14.

Waar bestaat het centrale RTN-programma uit?

Landelijk programma
 Door de Coördinator Sporttechnische Zaken worden speciale bijeenkomsten voor de RTNtrain(st)ers georganiseerd om gezamenlijk bijgeschoold te worden. Buitenlandse experts zullen
hier een speciale rol in spelen. Verder ontvangen de RTN-train(st)ers maatwerkbegeleiding op
afstand.
 Er is in principe geen centraal programma meer voor sporters. In de voorbereiding op
internationale titeltoernooien zal door de betreffende evenementencoach met de betrokken
spelers/speelsters afgestemd worden of en waar een voorbereiding wordt gehouden.
Internationaal programma
 De landelijke NTTB-organisatie blijft teams afvaardigen naar titeltoernooien (jeugd en senioren).
 In het Topsportstatuut staat aangegeven welke selectieprocedures hierbij worden toegepast.
 De overige internationale toernooien zullen door spelers/speelsters op eigen kosten worden
gespeeld (zowel toernooien waarvoor de NTTB moet inschrijven als de overige toernooien). Als de
aanvraag voor de deelname aan een internationaal toernooi door RTN-train(st)ers groter is dan het
maximaal aantal beschikbare plaatsen zal de Coördinator Sporttechnische Zaken na afstemming
met de RTN-train(st)ers de uiteindelijke beslissing nemen.
 Voor de begeleiding tijdens titeltoernooien zal de verantwoordelijke train(st)er voor de dames- en
herenlijn van de NTTB in afstemming met het Hoofdbestuurslid topsport en de Directeur-NTTB
evenementencoaches benaderen. Voor de inzet van deze evenementencoaches zal een
functiebeschrijving met competenties, verantwoordelijkheden en taken worden opgesteld. In het
Topsportstatuut zal vermeld zijn hoe dit verder geregeld wordt.
 De begeleiding van spelers/speelsters die in het buitenland hun carrière vervolgen zal afgestemd
worden tussen de Coördinator Sporttechnische Zaken en de RTN-train(st)er van de speler. De
Coördinator Sporttechnische Zaken zal hier het voortouw in nemen.

15.

Opstartprocedure nieuw RTN

Voorwaarden voor de opstart van een RTN
 Het RTN voldoet aan alle uitgangspunten, of zegt toe binnen een bepaalde periode hieraan te
kunnen voldoen. zoals hierboven beschreven.
 Er wordt voldaan aan de voorwaarden die hier boven gesteld zijn aan het RTN-programma en de
RTN-train(st)er.
 Het Topsportstatuut van de NTTB wordt erkend en gevolgd.
 Een toetsingscommissie bestaande uit de Directeur-NTTB, het Hoofdbestuurslid topsport en de
Coördinator Sporttechnische Zaken neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de
RTN-status.
 Het nieuwe RTN heeft een sluitende begroting.
Aanvraagprocedure voor de opstart van een RTN
 Als start zal een oriënterend gesprek met de Coördinator Sporttechnische Zaken plaatsvinden.
 In de vervolgfase worden een plan van aanpak gemaakt en gepresenteerd.
 Als laatste zal de toetsingscommissie beslissen over de toekenning van de RTN-status

16.




Evaluatie

Het RTN wordt halfjaarlijks geëvalueerd in december en juni.
De procedure en de inhoud van de evaluatie zullen individueel met het RTN worden besproken.
Uit de evaluatie kunnen aandachtspunten volgen, waaruit actiepunten komen.
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17.

Tenslotte

De NTTB voldoet aan de nieuwe wetgeving voor privacy (AVG). Alle betrokken sporters en begeleiders
moeten hiervoor de nodige verklaringen tekenen.
De NTTB wil, zoals in het beleidsplan beschreven, inclusiviteit en diversiteit uitstralen. Dat moet op
verschillende niveaus. Ook het creëren van faciliteiten van spelers en speelsters die vanwege een
lagere sociaal economische status niet kunnen voldoen aan de financiële eisen/bijdragen hoort bij de
uitdagingen van en RTN en de NTTB.
De NTTB zijn we samen. Dit nieuwe beleid is gericht op flexibiliteit en samenwerking tussen NTTB en
zijn aangesloten verenigingen. De RTN’s zullen per regio organisatorisch verschillend ingericht kunnen
worden op alle gebieden. De in dit document beschreven wensen/eisen zijn de kaders waar binnen
flexibiliteit en maatwerk juist gewenst is.
In alle gevallen waarin deze uitwerking niet voorziet beslist de Coördinator Sporttechnische Zaken in
afstemming met het HB-lid topsport (beleid) en de Directeur (uitvoering). Dit heeft betrekking op punten
en inhoud die (nog) niet is beschreven maar ook op punten die meer flexibiliteit en ruimte vragen.
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STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING EN HET PLAN VAN
AANPAK VAN DE VISIE WEDSTRIJDSPORT
Versie 27 mei 2021

Inleiding
Tijdens de bondsraadsvergadering van 21 november 2020 is de Visie Wedstrijdsport vastgesteld. Daarin
zijn de volgende missie en visie opgenomen:
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 de eigen prestatie centraal.
Programma en Projecten
Voordat met gerichte projecten begonnen kan worden dient een programma te worden ontwikkeld dat daar
als een paraplu boven komt te hangen. Uit de eerste inventarisatie (zie ook beneden bij de gevoerde
acties) komen twee hoofdlijnen aan de orde: Competitie en toernooien.
Om het aanbod te laten aansluiten bij de wensen en behoeften zullen onder de noemer van de Visie
Wedstrijdsport een aantal, vaak samenhangende, (deel)projecten vorm moeten gaan krijgen, zoals:
 Van decentrale naar centrale aansturing competitie
 Aanpassing competitie (landelijk -> afdeling)
 Lokaal, passend wedstrijdsport aanbod creëren, ook voor niet-leden
 Herstructurering toernooikalender
 Ontwikkeling Jeugdsport, aanbod oudere jeugd
 Aanpassing leeftijdscategorieën jeugd in aansluiting op internationale ontwikkelingen
 Herstructurering wedstrijdsport para-tafeltennis
 Ambitie organisatie internationale evenementen
Ieder project zal straks van een eigen tijdlijn en projectplan moeten worden voorzien. Hoofd Wedstrijdsport
en de directeur hebben de opdracht voor het vervolg van het Hoofdbestuur ontvangen. Emie Dekker is
door de directeur benaderd om hierin mee te denken en zijn ervaring in te brengen. Inmiddels is een
werkgroep samengesteld die zich over het programma gaat buigen.
Wat is er tot nu toe na de bondsraadsvergadering gebeurd?
 10 december (Jan Simons, Wim van der Burgt, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Nabespreken
uitkomst Bondsraadsvergadering en vervolg afstemmen. Op voorstel van Emie Dekker is een
bredere groep benaderd om een gebalanceerde werkgroep te vormen die input kan geven. Het
schrijven van het programma ligt in handen van Hoofd Wedstrijdsport en de directeur.
 Na 10 december: Emie Dekker is benaderd om mee te denken en heeft ingestemd.
 18 december (Emie Dekker, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Eerste sessie met vertaalslag
visiedocument naar opdracht. Suggesties voor aanvulling werkgroep die het programma gaat
vormgeven.
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Na 18 december: Uitwisseling en bestuderen van documenten en initiatieven van de afgelopen
jaren rondom Wedstrijdsport. Benaderen van nieuwe leden voor de werkgroep.
15 januari (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Achim Sialino, Robbert Stolwijk):
Sessie waarin we de contouren van het overkoepelende programma hebben uitgezet. Benoemen
van de onderwerpen die aan bod gaan komen, eerste vooruitblik.
Na 15 januari: Uitwerken en delen van aantekeningen uit de sessie van 15 januari. Benaderen van
laatste nieuwe leden voor de werkgroep
24 februari (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Erik van Veenendaal, Irene
Aangeenbrug, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Sessie waarin doelgroepen en diversiteit aan bod
zijn gekomen. Een format voor inventarisatie van het huidige aanbod besproken, inclusief ideeën
voor de toekomst. Uiteengezet wat voor stuk naar de Bondsraad van juni moet gaan (Emie).
Na 24 februari: Erik heeft een format gemaakt voor de inventarisatie en ideeën. De leden van de
werkgroep zijn aan de slag met het aanleveren van input.
13 maart: Het format is uitgezet naar de afdelingen zodat ook zij ook een overzicht van hun
(huidige) aanbod kunnen aanleveren.
23 maart: (Emie Dekker, Joost Schoenmakers, Jochem de Hoop, Erik van Veenendaal, Irene
Aangeenbrug, Achim Sialino, Robbert Stolwijk): Sessie over huidig aanbod en ideeën. Groep in
Teams aangemaakt voor de werkgroep om o.a. bestanden te delen.
25 maart: Tijdens het overleg met alle competitieleiders hen eraan herinnerd middels het format
het aanbod en de ideeën in de afdelingen aan te leveren.
Vanaf 12 april: Verwerken en prioriteren van de ontvangen input.
29 april: Uitnodiging vervolgsessie met de werkgroep. Deze sessie is vervolgens vastgelegd op
dinsdag 25 mei.
Achim Sialino heeft contact gehad met Annemieke Beute, die ook het document voor de BRV heeft
geschreven. We vragen haar mee te schrijven aan de uitwerking.

En verder
Tegelijkertijd wordt al gewerkt aan een aantal kleinere trajecten die hieronder passen, maar waar eerder al
stappen zijn gezet zoals:
- de invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) via de app
- het terugbrengen van het aantal wedstrijden in de 1e divisie van 10 naar 7
- het spelen met 1 scheidsrechter in de 1e divisie dames en heren
- het spelen van 7 (i.p.v. 6) wedstrijden in de eredivisie dames en heren
- het gelijkschakelen van alle landelijke divisies naar een halfjaarcompetitie
Vervolg
Nu de werkgroep compleet is, zal in Q3 een aantal sessies volgen om het programma (de paraplu) te gaan
maken. Wij overwegen voor het structureren van de paraplu en de vervolgstappen zelf (dus niet voor het
uitwerken van de projecten) een externe persoon te benaderen, zoals dat ook voor het schrijven van de
visie wedstrijdsport is gedaan.
Uit het programma zullen de projecten definitief worden vastgesteld en diverse projectgroepen worden
samengesteld (Q4). Wij verwachten dat sommige projecten een kortere doorlooptijd hebben en andere
langer zullen gaan lopen. Ook gaan wij projecten prioriteren zodat wij niet met (te) veel projecten tegelijk
gaan beginnen.
De volgende uitgebreide update stellen wij weer in november samen, via de maandinformatie houden wij u
van de ontwikkelingen op de hoogte.
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STAND VAN ZAKEN VAN DE UITWERKING EN HET PLAN VAN
AANPAK VAN DE VISIE JEUGDSPORT
Update voor de Bondsraad van 26 juni 2021

In de bondsraad van november 2020 is de Visie Jeugdsport vastgesteld. Met deze visie geven we richting /
koers aan ons jeugdbeleid voor de komende jaren. Stap voor stap willen we ons aanbod voor de jeugd
beter afstemmen en ontwikkelen en krijgt de jeugd de aandacht die het verdient. Hierbij een update over de
diverse ontwikkelingen en activiteiten die hebben plaatsgevonden of nog lopen.
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
Update:
In 2021 zijn wij gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van een grootschalig Jeugdonderzoek. We
hebben hiervoor 4 HBO-afstudeerstagiairs voor aangetrokken (één per doelgroep: 0-11 jaar, 12-14 jaar,
15-18 jaar en 19-25 jaar). Het onderzoek (enquête) is onder alle NTTB-leden t/m 25 jaar uitgezet.
Inmiddels is de enquête gesloten met ruim 600 respondenten. De resultaten worden geanalyseerd,
conclusies worden getrokken en aanbevelingen geschreven. We hopen medio juli de resultaten te kunnen
publiceren.
Uitgangspunt B – Trainers inzetten voor jeugdwerving- en behoud die daar specifiek voor zijn opgeleid.
2021 gebruiken we als onderzoeks- en pilotjaar in samenwerking met de afdelingen Noord en West. Zij
hebben vergelijkbare plannen om verenigingskader/trainer on-the-job te gaan ondersteunen. Op basis van
deze resultaten werken we toe naar een landelijk programma.
Update:
Begin 2021 hebben we met de afdelingen Noord en West gesprekken gevoerd om dit proces samen aan te
vliegen. Echter, door de coronamaatregelen en het sluiten van de binnensport is dit (nog) niet opgestart.
We bekijken nog welke mogelijkheden er in het najaar 2021 zijn.
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
Update:
Ons Verenigingsondersteunings-/Verenigingsontwikkelingsaanbod is uitgebreid, mede dankzij de
mogelijkheden vanuit het Sportakkoord. De Sportakkoord ‘services’ Werving, Opvang en Behoud en
‘Technisch Beleidsplan’ is ontwikkeld en er zijn subsidiemogelijkheden voor de TT1 en TT2. Momenteel
worden de eerste verenigingen geholpen in hun ontwikkeling op deze thema’s en dienen de volgende
verenigingen zich aan om hier ook gebruik van te maken. Al deze ondersteuningsvormen worden vanuit
het Bondsbureau gecoördineerd en aangestuurd, waarbij de uitvoering in handen is van NTTB
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medewerkers, externen (inhuur) of in samenwerking met de afdeling. De financiering hiervan komt
grotendeels uit het Sportakkoord.
De workshop ‘Behouden en Betrekken van Jeugdleden’ is ontwikkeld en gereed om gegeven te worden.
Echter, we starten hiermee als de verenigingen weer van start zijn gegaan.
In het voorjaar 2021 hebben wij ervoor gekozen webinars te geven over ‘Tafeltennis in Coronatijd, wat kan
er wel’?, Werken aan een Plan van Aanpak ná Corona, de successen van MJ Tafeltennis en good-practice
voorbeelden van Shot (S), TTV Rijnsoever en Trias.
Uitgangspunt D – Strategisch ontwikkelingsplan: betrekken van jeugd door in te zetten op persoonlijke
ontwikkeling
Update:
Dit onderdeel is nog niet opgestart.
Uitgangspunt E - Tafeltennis toegankelijker maken voor hele jonge jeugd (4 tot 7 jaar) - Schuiftafeltennis
Update:
Het Innovatieproject Schuiftafeltennis is in ontwikkeling. Momenteel worden de nieuwe materialen getest
op diverse onderwijslocaties en wordt een Breed Motorisch Ontwikkel programma geschreven. Dit
lesprogramma biedt ons kansen om de tafeltennissport binnen het onderwijs aan te bieden. De planning is
om in het najaar 2021 de pilots te starten bij 10 verenigingen en enkele scholen. 2022 moet het jaar
worden van de definitieve uitrol en activatie.
Uitgangspunt F - Passend wedstrijdaanbod voor elke leeftijdsgroep
De invulling hiervan verschilt per leeftijdsgroep.
F.1. Extra jaar dispensatie om jeugdcompetitie te spelen
F.2. Meer O-23 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)
Update:
De wedstrijdsport maakt onderdeel uit van de enquête / onderzoek zoals hierboven beschreven. De
resultaten geven ons input voor de verdere uitwerking van de Visie Wedstrijdsport.
Ondertussen zijn de leeftijdsgrenzen en categorieën opnieuw ingedeeld n.a.v. de aanpassingen door de
ITTF (O-11, O-13, O-15, O-17, O-19. O-23). Dit betekent dat de jeugd een jaar langer jeugdlid is (t/m 19
jaar).
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.
Update:
Het NTTB Tafeltenniskamp continueren wij (de inschrijving is inmiddels gesloten ivm de maximale
capaciteit van 64 deelnemers!). Nieuw is het promoten van andere tafeltenniskampen. We hebben hiervoor
onze website ingericht, contact opgenomen met de aanbieders en afspraken hierover gemaakt. Zie
https://tafeltennis.nl/tafeltenniskampen/.
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NTTB VRIJWILLIGERSBELEID: WERVING, OPVANG EN BEHOUD VAN
VRIJWILLIGERS STIMULEREN EN STRUCTUREREN
Update voor de Bondsraad van 26 juni 2021
Versie 2, 24 april 2021
Inleiding en probleemstelling
In het Meerjarenbeleidsplan 2021+ is het volgende opgenomen:
LT Doelstelling: Ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid tot 2022
In 2021 maken we een start om werving, opvang en behoud van vrijwilligers te stimuleren en te
structureren
Waarom?
 De NTTB-organisatie is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, vanuit het Bondsbureau is er
(professionele) ondersteuning. Het is geen optie om vrijwilligerswerk uit te laten voeren door betaalde
krachten.
 De NTTB wil slagvaardig zijn en de aanwezige kennis en kunde behouden en waar mogelijk verder
ontwikkelen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.
 De NTTB wil betrokkenheid creëren zodat er nieuwe vrijwilligers gevonden en ingewerkt en opgeleid
kunnen worden.
 De NTTB wil behoud van dragende (kern)vrijwilligers en borging van de continuïteit.

Update april 2021
We constateren dat er binnen de NTTB veel aandacht is voor vrijwilligers, maar dat we geen passende
structuur hebben. Hierdoor is er onvoldoende inzicht waar zich bezettingsproblemen voordoen, welke
taken/functies elementair zijn en waarom het moeilijk is om ze te vervullen, of de scheidslijn betaalde en
onbetaalde taken logisch is en of de taken duidelijk zijn, goed op elkaar zijn afgestemd en wellicht beter of
anders samengesteld kunnen worden.
In het najaar 2020 is door een groep met Peter Hanning, Ron Doevendans, Ineke de Graaf en Achim
Sialino gestart met de uitwerking van het vrijwilligersbeleid. In een aantal sessies is volgens de
Fundamentals methodiek gewerkt aan een projectplan.
De ambitie is als volgt geformuleerd:
“De NTTB-organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit
te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel
aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige en slagvaardige
organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te
dragen! De NTTB zijn wij samen.”
Voor het opstellen van het projectplan hebben we een analyse gemaakt en hebben we 6 doelen
geformuleerd.
Om tot deze doelen te komen hebben we geformuleerd op welke thema’s ontwikkeling nodig of gewenst is.
Voor deze ontwikkelthema’s hebben we activiteiten en mijlpalen benoemd. Aan de hand hiervan stellen we
een plan van aanpak op om vrijwilligersbeleid de plek te geven die het verdient en om te borgen dat het
vrijwilligersbeleid aansluit en aan blijft sluiten bij organisatorische en beleidsmatige ontwikkelingen binnen
de NTTB.
Bij de uitvoering (met name wat betreft de werving van kandidaten voor functies) zullen we in de timing
rekening houden met én aansluiting zoeken bij de huidige ontwikkelingen rondom de nieuwe
organisatie/structuur van de NTTB.
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De betreffende ontwikkelthema’s zijn
0. Start. Meer kennis en knowhow vergaren: onderzoek onder vrijwilligers
1. Functies en taken
2. Behouden en herplaatsen
3. Werving: Vrijwilligers: Ze zijn er! Hoe vind je ze?
4. Diversiteit vergroten
5. Good governance
6. Voorbereiden, inrichten en bemensen nieuwe/gewijzigde organisatiestructuur
Bij deze ontwikkelthema’s horen activiteiten (wat gaan we doen) en mijlpalen (wat willen we wanneer
bereikt hebben). Deze zijn opgenomen in een tijdpad dat loopt vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december
2022.
Voor de uitwerking en uitvoering zijn we op zoek naar een projectleider. Deze projectleider zal de Directeur
Tafeltennis als eerste aanspreekpunt hebben en ondersteuning krijgen van een medewerker van het
Bondsbureau.
Verankering
Eind 2022 zal vrijwilligersbeleid verankerd zijn binnen de NTTB en een vaste plek hebben in de
organisatiestructuur van de NTTB.
Bestuurlijke vernieuwing
Het nieuwe vrijwilligersbeleid zorgt voor een sterkere vrijwilligersorganisatie. Een van de geformuleerde
doelen is:
“Voorbereiden op (toekomstige) organisatorische en bestuurlijke wijzigingen: aan de voorkant
aansluiten, anticiperen en (her)inrichten vrijwilligersorganisatie. Als er wijzigingen zijn is de
organisatie bij de invoering ingericht.”
Dit betekent dat de NTTB vanuit het nieuwe vrijwilligersbeleid tijdig kan anticiperen op de verwachte
gevolgen als er veranderingen zijn in de gehele NTTB-organisatie.
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