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1 ORGANISATIE 
1.1 Samenstelling Hoofdbestuur in 2020 
W. van der Burgt wedstrijdsport 
A. Eerland  projecten 
I. Faber   sportparticipatie 
P. Hanning  marketing en communicatie 
S. Heijnis  topsport 
E. Rondaij  Jeugdzaken (tot 22 november) 
J. Simons  voorzitter  
J-G. Wever  penningmeester 
 
1.2 Samenstelling personeel in 2020 
M. Biesbroek-de Bruin financiële administratie (tot 1 september) 
M. de Boer (Mariska) medewerker financiële administratie (vanaf 14 september) 
M. de Boer (Michel) bondscoach jongens junioren 
T. Damsma  trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken 
L. Dekker  bondscoach paratafeltennis 
M. Dul   afdelingsondersteuner afdeling Noord 
R. van Enckevort afdelingsondersteuner afdeling Limburg 
I. de Graaf  Beleidsmedewerker Sportparticipatie/Algemene Zaken en Coördinator  
   Afdelingsondersteuning 
M. de Graaf  financieel medewerker 
Y. Grijpink  afdelingsondersteuner Holland-Noord 
S. Groot  jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars / afdelingsondersteuner 
   afdeling West) 
P. Haldan  Technisch Directeur (tot 1 februari) 
I. Hegge  paramedisch begeleider para-tafeltennis 
J. van Hoeven  afdelingsondersteuner Oost en Midden 
T. Hexspoor  financiële administratie 
T. Jacobis  afdelingsondersteuner ZuidWest (tot 1 november) 
A. de Jong  directiesecretaresse / topsport 
D. de Jong  medewerker Communicatie 
M. Kloppenburg  medewerker Opleidingen 
M. Kraa   coördinator Opleidingen /coördinator technische zaken /coördinator Papendal 
G. Last   assistent para-trainer (per 1 september) 
J. Li   damesbondscoach (tot 1 oktober) 
J. Lieftink  bondscoach para-tafeltennis 
S. Meijer  para RTC-trainer 
B. van der Meulen paramedisch begeleider para-tafeltennis  
T. Plantinga  administrateur / directeur KNAS 
D. Rijnbeek  hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving 
T. Schaffers  RTC-trainer 
M. Spithoven  afdelingsondersteuner afdeling Gelre 
A. Sialino  Directeur Tafeltennis/Technisch Directeur para/Technisch Directeur vanaf 1/2) 
R. Stolwijk  hoofd Wedstrijdsport 
B. Vriesekoop  coach meisjes cadetten (tot 1 februari) 
M. van der Wal  hoofd Sportparticipatie 
 
1.3 Samenstelling commissies (per 31-12-2020) 
Commissie van Beroep   
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers* 
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Tuchtcommissie   
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit  
 
Financiële commissie   
R. Kool, W. Vreeburg*, vacant 
  
Fondsbeheerscommissie   
A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, J-G. Wever 
 
Reglementscommissie   
I. Heller, vacant  
 
Atletencommissie 
B. Eerland, T. Helle, S. de Hoop, A. Huiden  
 
Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB) 
P. Boon, E. Dekker, I. de Graaf, B. van Schaik, J. Simons 
 
Licenties jeugd en ranglijsten: I. Heller 
Licenties senioren en ranglijsten: J. Offierski 
 
Competitiecommissie   
HCL S. Dijkers, R. Stolwijk, HJCL J. Wijker  
 
Commissie Para-Tafeltennis 
W. Cattie, L. Dekker, I. de Graaf, G. van Grunsven, S. Meijer, P. van der Vlist, M. van der Wal 
 
Commissie Accommodatiezaken   
P. van Mil 
 
Toetsingcommissie Opleidingen   
I. Heller, W. Vreeburg*, M. de Vries, M. de Korte 
 
Adviesgroep Opleidingen 
M. Kraa, K. Kuiper, V. van Kuijck, T. Schaffers, A. Sialino (Juliet van Veen? 
 
Adviesgroep Toernooileiders 
I. Heller, A. Janssen, M. Kraa, J. Wijker 
 
Commissaris materialen   
P. van Egmond 
 
Commissie Historie NTTB   
F. Bosschers, R. van Dijk, M. Frijhoff, G. van Giessen 
 
Scheidsrechterscommissie   
J. van den Berg, M. Ebben, P. van der Hammen, Th. van Veen 
 
Expertgroep Opleidingen Arbitrage - Adviesgroep Scheidsrechtersopleidingen:  
R. van den Einde, M. Kraa, T. van Veen, I. Wiekart 
 
Taskforce (opgeheven per 21 november 2020) 
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VCP (Vertrouwenscontactpersoon: Inge Schultze 
 
1.4 Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2020) 
Functiezetels 
Breedtesport    R. Koops 
Financiën    vacant 
Marketing & externe communicatie M. Seijkens 
Opleidingen    W. Vreeburg 
Organisatie    vacant 
Atletencommissie   A. Huiden 
Topsport    H. IJzerman  
Wedstrijdzaken    W. Engelen 
 
Afdeling    Leden 
Holland- Noord    R. Doevendans, J. Kossen  
     vacant (plv), vacant (plv) 
ZuidWest    S. Dijkers, R. van der Hammen  
     M. Lauwerijssen, vacant (plv) 
West     M. ter Hoek, P. van Egmond  
     P. Bakker (plv), vacant (plv) 
Noord     A. Brink, A. Sieljes-Uijthof 
     vacant (plv), vacant (plv) 
Limburg    R. Vliex, vacant 

vacant (plv), vacant (plv) 
Gelre     W. van Breenen, I. van den Boorn  

vacant (plv), P. Henfling (plv) 
Midden     P. Bouwman, W. Kielen 
     P. Koopman (plv), B. van Schaik (plv) 
Oost     B. Kelderman, vacant 

vacant (plv), vacant (plv) 
 
1.5 Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden 
Bondsridders  
B. Vriesekoop   
 
Ereleden (15) 
A. Bouwman, C. Deken, R. van Dijk, R. Gradus, H. van Haaren, I. Heller, B. van der Helm, P. Koopman, Li 
Jiao, E. Ormel, H. Sackers, D. Tigerman, D. de Vries, A. Willems, K. van Zon 
 
Leden van verdienste (51) 
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. (Jan) van den Berg, J. (Jos) van den Berg, F. Berteling, N. Blok, M. 
Borst, F. Bosschers, A. Dam, J. Derksen, A. van Drielen, P. van Egmond, A. Eikmans, N. van Erp, W. 
Fassotte, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, T. van Happen, D. Heister, H. Hommes, M. 
Kloppenburg,  K. Jacobs, T. de Jonge, K. Kamp, G. Keen, T. Keen, E. Krabbenbos, F. de Kruijff, A. Kuppen, 
G. Last, Li Jie, I. Mekkes-Kerkhof, P. van Mil, C. van de Munt, P. Oomens, J. Paardekam, T. Rieken, W. 
Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. Schotmeyer, H. van Spanje, T. van Veen, I. Wiekart-Jager, J. 
Wijker-van de Ruit, Th. Wijker, H. Wildschut, H. van der Zijden 
 
Onderscheidingstekens (43) 
L. van der Aart, J. van den Berg, J. van de Biezen, H. Borgers, F. Bosschers, J. Clazing, C. Cools,  
E. Dekker, J. Distelblom, F. Duijve, R. van Gerrevink, T. van Ginkel, M. de Graaf, P. van der Hammen, T. 
Harkema, M. van Hoof, F. van ’t Hul, S. de Jong, F. Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits, R. Knops-Dullens, H. 
Kuijpers, F. Lequin, J. van Loon, W. Muller, J. Offierski, T. Polak, J. van Raaij, H. Ritsema-Oosterzee, A. 
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Rooijmans, R. Schaars, P. Schoots, J. van Spanje, P. van der Staak, D. Stroop, S. Vaessen, H. Velzing, A. 
Verhulst, F. Verweel, W. Vringer, I. Wiekart-Jager, W. de Wit 
1.6 In Memoriam 

- Op 28 januari overleed lid van verdienste Marijke van der Borght-Horsten, op ruim 79-jarige leeftijd. 
- Wini de Waal, oud Bondsraadslid van de afdeling Holland-Noord (voorheen Amsterdam??) overleed 

op 20 februari, bijna 82 jaar oud. 
- De oud-penningmeester van afdeling Limburg, Willem Hugues, overleed op 7 maart in de leeftijd van 

75 jaar. 
- Op 28 april overleed Lid van Verdienste Jan Willems uit Weert. Hij was bijna 90 jaar oud. 
- Paul Kil overleed op 16 augustus, 80 jaar oud. Paul was o.a. docent voor de opleiding Toernooileider 

en in 1993 organisator van het Zeslandenkadettentoernooi in Steenbergen.  
- Jan Willem Bultman, oud-lid van de Financiële Commissie, overleed op 11 augustus, 73 jaar oud. 
- Henk Brongers, lid van verdienste en bijna 50 jaar actief als scheidsrechter, overleed in de nacht van 

22/23 oktober aan de gevolgen van het coronavirus. Henk bekleedde ook een aantal jaren de functie 
van penningmeester. Hij is 76 jaar oud geworden. 

- Op 6 november overleed Arie Zuidwijk, lid van TTV Salamanders, op 87-jarige leeftijd. Hij was vorig 
jaar, samen met zijn vrouw Annie, gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2019. Daarnaast werd hij in 
het zonnetje gezet vanwege zijn meer dan 50-jarig lidmaatschap. 

 
1.7       Code Goed Sportbestuur en Evaluatie Hoofdbestuur 
Het bestuur volgt de code en heeft in het najaar 2020 een 360 graden feedback gehouden met de voorzitter 
en directeur. Verder zijn gesprekken met de andere bestuursleden aangekondigd. Daarnaast hebben de 
onderwerpen diversiteit en inclusiviteit aandacht in het door de Bondsraad goedgekeurde nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2021+. Het bestuur blijft de verdere professionalisering van de tafeltennissport en bij 
de verenigingen stimuleren. Het aangekondigde tevredenheidsonderzoek en een onderzoek naar de 
kwaliteit van verenigingen en afdelingen is in voorbereiding en is deels via de verenigingsmonitor al gestart. 
De evaluatie van de benodigde competenties van het bestuur en de werkorganisatie om verder te kunnen 
ontwikkelen wordt gekoppeld aan de uitwerking van de organisatieontwikkeling. De bestuursevaluatie wordt 
in 2021 weer gehouden. 
 
1.8 Aantal verenigingen en ledenstatistieken  
Per 31-12-2020 waren er netto 515 verenigingen (per 31-12-2019 527), bruto 528. 13 verenigingen zijn in de 
loop van 2020 opgeheven. 
In NAS waren 2435 (3435 in 2019) aanmeldingen, tegen 3194 (3186 in 2019) afmeldingen, en daarbij 
kunnen de project/dagleden, 46 (294 in 2019), nog worden opgeteld. 
Het jeugdledenbestand bij verenigingen is in 2020 afgenomen met -11,84% (0,04% in 2019) en van 
volwassen leden was dit -5,07% (0,36% in 2019. In 2019 waren deze cijfers voor het eerst sinds jaren weer 
positief). 
Van de verenigingen zijn 117 (203 in 2019) verenigingen gegroeid, bleven 111 (99) stabiel en hadden 299 
(225) verenigingen te maken met ledenkrimp. 
 
1.9 Jubilerende verenigingen/afdelingen 
90 jaar: UTTC – Utrecht 
80 jaar: Rapidity – Beverwijk, Venlo – Venlo, W.T.T.C. – Winschoten 
70 jaar: Bit.NL – Ede, Cevelum – Cuijk, Een en Twintig – Beek en Donk, Emmen – Emmen, Germinal – 
Rotterdam, Gispen – Gispen, JCV – Vught, NOAD – Reuver, NTC Leogang – Nunspeet, OTTV – Overasselt, 
TOG – Maassluis, TOV – Noordwijk, US – Amsterdam, Vita – Vianen  
60 jaar: Armada – Horst, DNW – Grave, DTS – Molenhoek, Meertreffers – Akersloot, Odion – Gaanderen, 
Olympia – Goor, Oost – Assen, Patrios – Amsterdam, Play Fair – Leimuiden, Seta – Sevenum, Shot (W) – 
Wageningen, Sittard – Sittard, Tavenu - Numansdorp 
50 jaar: Batfighters – Elburg, De Beer – Rozenburg, De Schans – Montfoort, De Trefhoek – Almelo, 
Dropshot – Zelhem, HTV – Hagestein, HTV – Hoornaar, NN Rotterdam – Den Haag, Panta Rhei – Alphen 
aan den Rijn, Polisport – Schagen, Smash ’70 – Hattem, S ’70 – Woubrugge, Veenland – Wilnis 
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25 jaar: Sethone – Dodewaard 
 
1.10 Bruto ledentallen 2020 (inclusief persoonlijke leden) 
(De groen gearceerde getallen zijn hoger dan vorig jaar) 

Afdeling Dames Heren Meisjes Jongens Totaal 

Holland-Noord 416 2427 92 562 3497 

ZuidWest 529 2636 162 563 3890 

West 602 3573 165 726 5066 

Noord 250 1238 96 274 1858 

Limburg 301 1242 124 273 1940 

Gelre 350 1898 75 450 2773 

Midden 385 2410 114 513 3422 

Oost 471 2059 111 408 3049 

Totaal 3304 17483 939 3769 25495 

 
1.11 Aantallen para-tafeltennissers per afdeling 2020 (bruto) 

Afdeling   Jgd M   Jgd V   Sen M   Sen V   Totaal  

 Holland-Noord  8 2 18 6 34 

 ZuidWest  4 0 41 28 74 

 West  5 1 55 21 82 

 Noord  2 1 23 7 33 

 Limburg  4 0 34 27 65 

 Gelre  0 0 25 9 34 

 Midden  7 1 37 16 61 

 Oost  4 2 74 42 122 

   35 7 307 156 505 

 
Aantal RTC’s para-tafeltennis: 4 RTC’s (Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Venray)  
 
1.12 Afdelingsactiviteitenplan en budgetaanvraag 
In 2017 is een nieuwe opzet gekomen voor het opstellen van het afdelingsactiviteitenplan en de 
budgetaanvraag voor het daaropvolgende jaar. Dit proces wordt sindsdien jaarlijks geëvalueerd en waar 
nodig aangepast. In 2020 was het proces hetzelfde als in 2019. 
De AcUB (Adviescommissie Uitvoering Beleid) heeft de ingediende innovatieve activiteiten van een 
inhoudelijk advies voorzien voor het Hoofdbestuur. 
De afdelingen Holland-Noord en West hebben geen innovatieve activiteiten ingediend ter beoordeling. De 
AcUB heeft in haar advies aangegeven dat ze de ingediende activiteiten van ZuidWest, Midden en Oost niet 
meer als innovatief aanmerkt omdat deze een voortzetting zijn van lopende activiteiten, met slechts enkele 
kleinere aanpassingen of aanvullingen. 
Dan blijven er 6 activiteiten over van de afdelingen Noord, Limburg en Gelre. Deze zijn door de AcUB als 
innovatief bestempeld. De AcUB heeft hierover een inhoudelijk advies gegeven, dat het HB overgenomen 
heeft. 
 
1.13 Afdelingsondersteuning 
Begin 2016 is Afdelingsondersteuning opgestart als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing “De Afdeling 
– De Verbindende Schakel”.  
In 2019 was er 1 mutatie bij de Afdelingsondersteuners. 



 
 
 
 
 
 

 

Partners   Aangesloten bij      Social media   7 

 

      

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027 

info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030 

 Tamara Jacobis (ZuidWest) is per 1 november gestopt. Op dat moment was er maar 1 AB-lid. Daarom is 
er nog geen nieuwe Afdelingsondersteuner benoemd. Ineke de Graaf coördineert diverse activiteiten 
binnen de afdeling ZuidWest en zorgt voor het voorbereiden en begeleiden van de opstart van een 
nieuw afdelingsbestuur.  

De Afdelingsondersteuners hebben diverse keren een werkoverleg gehad. De meeste waren digitaal. Op de 
agenda van het werkoverleg staat o.a. uitwisseling van informatie en expertise. Er is veel aandacht geweest 
voor de continuïteit tijdens de coronapandemie. Ook is er veel aandacht voor interactie met het 
Bondsbureau, met name op het gebied van sportparticipatie. In sommige afdelingen is de 
Afdelingsondersteuner, na overleg met het Afdelingsbestuur, ingezet bij verenigingsontwikkeling. 
Bij de start van afdelingsondersteuning per 1 februari 2016 zijn afspraken gemaakt over de starttaken  van 
de afdelingsondersteuners. Deze taken bestonden, zoals beschreven in het bestuursmodel, uit algemene 
taken aangevuld met afdelingsspecifieke taken. Deze taken zijn destijds formeel vastgesteld door de 
afdelingsbesturen in overleg met het Hoofdbestuur (via de directeur). 
In het najaar van 2020 zijn in alle afdelingen de werkzaamheden geëvalueerd. Hierbij is wederom de 
gelegenheid gegeven om te kijken naar aanpassing van het takenpakket. 
 
1.14 Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 
In ons MJBP zijn de doelstellingen en activiteiten in het algemeen en per beleidsterrein vastgelegd. 
Onderstaand een overzicht van de beleidsstructuur: 
 

 
 
De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en een verantwoorde beoefening te bevorderen van de 
tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen. De NTTB tracht dit doel te bereiken door het 
uitschrijven, regelen en organiseren van toernooien en wedstrijden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in 
het algemeen door alles te doen wat tot het genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van 
het woord. 
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De NTTB wil er zijn voor alle tafeltennisliefhebbers en neemt de verantwoordelijkheid om iedereen met 
plezier tafeltennis te laten spelen op een manier die bij hen past. Dit doet zij door de regie te nemen, 
belangen te behartigen, te faciliteren en tafeltennis te ontwikkelen als sport voor iedereen. 
Bij de NTTB staat tafeltennisplezier centraal voor spelers op elk niveau. Het spel kan overal gespeeld 
worden als er een tafel aanwezig is. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijke tafeltennisbeleving bij 
funspelers, recreanten, wedstrijdspelers, topsporters, het kader, de fans en aanbieders. We zijn er voor alle 
tafeltennissers, ook voor hen die (nog) geen lid zijn bij een vereniging.  
De structuur en de opbouw van het MJBP is in de afgelopen jaren niet veranderd, wel is de inhoud jaarlijks 
aangepast en door de Bondsraad goedgekeurd. De uitwerkingen met de belangrijkste activiteiten en doelen 
zijn in detail in het MJBP na te lezen https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-
4a-Meerjarenbeleidsplan-NTTB-2019_0-1.pdf 
 

1.16 Impact Coronavirus  
(Uit de brief van voorzitter Jan Simons die 18 december aan alle verenigingen is gericht):  
Het jaar 2020 is een jaar geworden om nooit meer te vergeten. Ik wil dan ook namens de acht 
Afdelingsvoorzitters en het Hoofdbestuur graag de gelegenheid nemen deze brief aan u te sturen. 
Het begon zoals gebruikelijk met een aantal evenementen en toernooien, waarbij het NK in Zwolle weer 
bijzonder geslaagd was, zowel op sportief als op zakelijk gebied. Aan dit NK is een aantal nieuwe elementen 
toegevoegd en de finalewedstrijden van het bedrijfstoernooi op het centercourt waren een spannend slot van 
een mooi evenement. 
En toen kwam Covid-19 in alle hevigheid ook over Nederland heen. 
Het gevolg was bijzonder negatief: wedstrijden en trainingen werden verboden en tafeltennissers in het 
gehele land moesten gedwongen thuis zitten. Geen gemakkelijke opgave, maar de Afdelingsvoorzitters en 
het Hoofdbestuur hechtten eraan de maatregelen van de overheid en het RIVM strikt te volgen om zo een 
maximale bijdrage vanuit tafeltennis te kunnen leveren. Het was geen leuke boodschap die het Hoofdbestuur 
op 24 maart aan de verenigingen moest sturen, maar wel een noodzakelijke: alle landelijke competities 
worden stopgezet. En ook in de afdelingen werd de voorjaarscompetitie abrupt afgebroken. 
De tafeltennissers zaten thuis en mochten hun geliefde sport niet meer beoefenen of zelfs maar trainen. 
Uw Hoofdbestuur had zeer regelmatig contact met onder andere NOC*NSF om mogelijkheden te bekijken 
en te bespreken wat mogelijk was om toch te kunnen tafeltennissen, want de nodige afstand tussen 
personen kon in onze sport natuurlijk heel gemakkelijk gehouden worden. 
Tijdens deze gedwongen stop zijn we toch met elkaar in contact gebleven. We hebben verschillende 
webinars, digitale opleidingen en bijscholingen georganiseerd. Deze zijn goed bezocht en, nog belangrijker, 
positief gewaardeerd. Complimenten voor de medewerkers van de afdelingen en het Bondsbureau die dit 
allemaal hebben opgepakt en vlekkeloos hebben georganiseerd. 
Voor onze topsporters op Papendal konden wij snel een uitzondering bewerkstellingen en hun 
trainingsonderbreking beperken. 
De nationale senioren- en jeugdtoernooien moesten worden afgelast. Een flinke tegenvaller voor de 
organisatoren en deelnemers van onder andere het Jeugdranglijsttoernooi in Den Haag, waar voor de eerste 
keer een toernooi voor spelers onder 23 georganiseerd zou worden. En ook internationaal werden alle 
toernooien geannuleerd. Naast de Olympische en Paralympische Spelen ook het WK in Busan, de EK in 
Polen, de EJK in Kroatië en de verschillende open toernooien voor senioren en jeugd. 
In juli was het virus zover onder controle dat het sporten/tafeltennissen in de sportlocaties met de nodige 
maatregelen weer gedeeltelijk werd toegestaan en verenigingen en spelers hebben daarvan gretig gebruik 
gemaakt. De verenigingen kwamen zeer snel in actie om het sporten voor hun leden te faciliteren. 
Op heel veel plaatsen in Nederland werd, in tegenstelling tot andere jaren, in deze snikhete zomer fanatiek 
gespeeld. Het volgen van de maatregelen en hygiëneprotocollen was hier en daar wat lastig, maar over het 
algemeen was het goed te doen. 
De meeste verenigingen konden de protocollen snel omzetten en zijn binnen de kortste tijd weer actief 
geworden. Complimenten voor deze daadkracht en het aanpassingsvermogen. Dit heeft mede ertoe 
bijgedragen dat wij vele leden hebben kunnen behouden en dat de ledendaling beperkt is gebleven. 
Het is ons gelukt met de opgelegde protocollen het NTTB jeugdkamp in Venray zonder problemen door te 
laten gaan en met inzet van vele vrijwilligers tot een succes te maken. Resultaat: tevreden deelnemers die 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-4a-Meerjarenbeleidsplan-NTTB-2019_0-1.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2019/08/Bijlage-4-agendapunt-4a-Meerjarenbeleidsplan-NTTB-2019_0-1.pdf
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weer actief onze mooie sport konden beoefenen. Ook hebben we in het begin van het seizoen nog het NK-
B/C/D/E kunnen organiseren. Complimenten aan de organisatoren zijn zeer zeker op zijn plaats. 
Complimenten ook zeer zeker voor alle verenigingsbesturen die de verplichte protocollen hebben gemaakt 
en, nog belangrijker, hebben uitgevoerd. 
Helaas werd Nederland door de zogenoemde “tweede golf” getroffen en moest door het toch weer 
oprukkende virus in september weer gestopt worden met competities, maar mocht nog wel getraind worden, 
totdat ook dat half oktober stevig aan banden werd gelegd. Een flinke tegenvaller voor onze leden en voor 
onze sport. Wij spreken wel de hoop uit dat de competitie op een later moment nog hervat kan worden, ook 
al zal dat pas in 2021 kunnen gebeuren. Zoals 14 december door de premier is aangegeven moeten wij in 
de laatste dagen van dit jaar toch weer overgaan tot een volledige sluiting van alle 
binnensportaccommodaties. Deze jaarafsluiting is gezien de cijfers wel onvermijdelijk maar heeft niemand 
die zich het hele jaar hard heeft ingespannen verdiend. 
En toch heb ik aan dit jaar een goed gevoel overgehouden. De solidariteit van onze leden en de omgang 
met de opgelegde maatregelen was indrukwekkend en maakt mij als voorzitter trots. U als verenigings-
bestuurders hebben bewezen in deze moeilijke en uitdagende tijden onze sport actief te houden. Na het 
verwerken van de eerste klap veerde tafeltennissend Nederland weer op: wat kon er nog wel? En dat was 
heel veel: de verkopers van tafeltennistafels voor thuisspelers haalden deze zomer een recordomzet. Een 
positief bericht voor de gehele NTTB: onze sport werd in heel veel huiskamers, in garages, op zolders enz. 
gespeeld. 
Daarnaast organiseerde de NTTB een aantal webinars waarin verenigingen/leden geïnformeerd werden over 
onder andere het gebruik van de PingPongbaas App om tafels te reserveren en op die manier veilige 
situaties te creëren voor als het weer mocht. Nieuwe initiatieven werden opgezet en uitgewerkt: de 
scenario’s voor de activiteiten werden opgesteld voor “als we weer mochten” en trainersopleidingen en -
bijscholingen werden online georganiseerd. 
Enkele afdelingen en vele verenigingen waren gedwongen om hun ledenvergadering digitaal te organiseren. 
Wat tot voor enkele maanden nog voor onmogelijk werd gehouden, mondde uit in een positieve ervaring 
voor organisatoren en deelnemers. Ook het bezoek van het Hoofdbestuur aan de verenigingen van de acht 
afdelingen werd digitaal georganiseerd. Inmiddels is wel gebleken dat dit een goede en vooral 
laagdrempelige manier is om in contact te komen met de afdelingen en verenigingen. Ook de Bondsraad 
heeft digitaal vergaderd. Het was onwennig, maar uiteindelijk, met de benodigde ondersteuning, een prima 
vergadering. 
Geconstateerd kan worden dat onze betaalde krachten en de vele vrijwilligers op afdelings- en 
verenigingsniveau in de “digitale diepte” zijn gegooid maar met zijn allen tot prima resultaten zijn gekomen. 
Ontwikkelingen die we wellicht anders met een andere “snelheid” hadden opgepakt. 
Dit alles zou echter niet gerealiseerd kunnen zijn zonder de hulp van vrijwilligers in en buiten onze 
verenigingen in het gehele land. Dank zij die vrijwilligers bleef alles doorgaan en doordraaien waar dat ook 
maar mogelijk was, ondanks de tegenslagen die er zeker ook waren. 
Namens het Hoofdbestuur dank ik u voor uw onmisbare bijdrage bij alles wat we gezamenlijk hebben bereikt 
in dit bijzondere jaar 2020. Zonder uw inzet zou het niet mogelijk zijn geweest om te organiseren wat we 
konden en daarmee de binding met onze leden zoveel als mogelijk in stand te houden. Laten we hopen dat 
we in 2021 weer volop activiteiten kunnen ontplooien om daarmee vele spelers hun sport weer te kunnen 
laten beoefenen. Al dan niet met de nodige aanpassingen, waarbij we uw hulp en ondersteuning weer hard 
nodig hebben. 
Als laatste wil ik eindigen met mijn vaste slogan: de NTTB zijn en blijven we samen! 
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2  SPORTPARTICIPATIE 
2.1 Table Stars 
2.1a  Table Stars the Battle 
De landelijke finale heeft niet plaatsgevonden vanwege Covid-19. De organisatie en opzet van The Battle is 
gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De conclusies uit de onder de verenigingen gehouden 
enquête zijn als volgt: 
• Datum (later) in het voorjaar, voorkeur voor een zaterdag. 
• Locatie in het midden van het land (bij een tafeltennisvereniging met voldoende tafeltennistafels). 
• Opzet van het toernooi: individueel. 
• Categorieën: groepen 5/6 en 7/8, jongens en meiden bij voorkeur gescheiden. Bij voldoende aanmeldingen 
kan ook per leerjaar (5, 6, 7, 8) ingedeeld worden. 
• Per categorie een leden- en niet-ledentoernooi om zo de verschillende niveaus te scheiden en iedereen 
een competitief leuk en eerlijk toernooi aan te bieden. 
• Geen lidmaatschapsgrens voor het ‘leden’ toernooi. 
 
2.1b  Table Stars Challenge 
In 2020 hebben we het Table Stars Challenge lespakket inclusief shirts gratis beschikbaar gesteld aan 
nieuwe jeugdleden (bij de NTTB aangemeld) van verenigingen. Diverse verenigingen hebben opnieuw 
gebruik gemaakt van het Table Stars Challenge lesprogramma. Ook zijn er 5 verenigingen bijgekomen die in 
2020 voor de eerste keer met Challenge aan de slag zijn gegaan.  
 
2.1c Table Stars XL clinics door MJ Tafeltennis 
We hebben tafeltennisverenigingen kunnen helpen bij de ledenwerving door de kortingsactie ‘Table Stars 
clinic XL door MJ Tafeltennis’’. 14 keer is er gebruik gemaakt van de actie (er was plek voor 14 aanvragen) 
en ondanks de coronacrisis hebben bijna alle clubs ledenwinst geboekt met als uitschieter TTV Trias, zij 
hebben met 12 nieuwe jeugdleden een nieuwe beginnersgroep 6-9 jaar opgezet.  
 
2.2 Clubadvies 
2.2a  Aantal deelnemende verenigingen aan het NTTB Verenigingscongres 2020: 98 deelnemers van 53 
verenigingen. 
 
2.2b   Verenigingsontwikkeling 
We steken energie in verenigingen die ambitie hebben en waar potentie zit om te ontwikkelen. De nieuwe 
Verenigingsmonitor is gelanceerd (een samenwerking met 4 andere sportbonden). 102 verenigingen hebben 
deze monitor volledig ingevuld en hebben toegang gekregen tot de benchmark. Op basis van deze monitor 
zijn 18 verenigingen geselecteerd voor een intakegesprek Verenigingsontwikkeling. Deze gesprekken 
hebben plaatsgevonden in de periode september tot en met november. 
 
2.2c Good Practices 
In het najaar van 2020 zijn we gestart met het plaatsen van “Good Practices” in het online kenniscentrum 
van de NTTB. Ons doel is om niet alleen inspirerende verhalen van verenigingen te delen maar ook de 
gebruikte documentatie te publiceren zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken.  
 
2.3     Ouderen   
2.3a    Fifty+ViTT 
Begin 2020 is besloten het Fifty+ViTT programma te stoppen. De komst van OldStars tafeltennis, i.s.m. het 
Nationaal Ouderenfonds, vraagt dusdanig veel van onze organisatie en biedt tevens veel extra’s, dat we 
hebben besloten een focus aan te brengen. We kijken met een goed gevoel terug op het Fifty+ViTT 
programma, dat een hoop deuren heeft doen openen en de mindset van verenigingen heeft doen 
veranderen (meer aandacht voor de oudere doelgroep). 
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2.3b     OldStars tafeltennis 
I.s.m. met het Nationaal Ouderenfonds is OldStars tafeltennis ontwikkeld en in 2019 gelanceerd bij 2 
pilotverenigingen (TTV Vries en Taverzo). Tot en met 31-12-2021 werken de NTTB en het Nationaal 
Ouderenfonds samen om OldStars tafeltennis binnen de bondsstructuur te borgen én zoveel mogelijk 
verenigingen te ondersteunen in de opstart van OldStars tafeltennis. In 2020 zijn ca. 15 verenigingen 
geworven om met dit nieuwe programma te starten, totdat corona roet in het eten gooide. De trajecten staan 
nu in de wachtstand. 
 
2.3c    Bettine Vriesekoop 
De clinics van Bettine maken nu structureel onderdeel uit van de Sportparticipatiebegroting. In 2020 heeft 
Bettine 3 clinics verzorgd, waar het er bijna 20 hadden moeten zijn. Veel is afgelast door corona. We hopen 
deze clinics in 2021 in te halen. 
 
2.4    Para-Tafeltennis 
In 2020 is alleen het eerste para-ranglijsttoernooi georganiseerd: in januari bij Doing (Zoetermeer). 
Team Parasport heeft in juni geadviseerd om alle N-evenementen para tot en met februari 2021 te 
annuleren. Er is nog gekeken nar mogelijkheden om de NK Para in het najaar te organiseren, maar ook dat 
bleek niet haalbaar. 
Ondertussen werd gekeken naar lokaal en kleinschalig wedstrijdaanbod, maar de coronapandemie stak ook 
hier een stokje voor. 
De Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag zijn verplaatst naar juni 2021. 
De 2e Dutch Open Para-Tafeltennis in Stadskanaal stond in de startblokken na de evaluatie van de 1e 
editie. Helaas is deze ook geannuleerd. Er is nog lang gekeken naar alternatieven, maar ook deze bleken 
niet haalbaar. 
 
Er is geen jaarlijks overleg met de verenigingen geweest. Via mailings en een korte enquête is extra contact 
gezocht met de verenigingen. 
Er is steeds de vinger aan de pols gehouden om te kijken of para-tafeltennis toch weer op kon starten. 
Helaas was dit maar zeer beperkt mogelijk. Bij sommige verenigingen is wel gespeeld, maar met een 
beperkte opkomst. 
 
Aan het eind van het jaar is gestart met herijken van de in 2015 vastgestelde visie. Hierin is onder andere 
aandacht voor opname in trainersopleidingen, ontwikkeling wedstrijdaanbod, ontwikkeling van para-RTC’s 
naar PTTC’s, verdere samenwerking met diverse partners, G-Tafeltennis en het imago van para-tafeltennis. 
Team Parasport is van naam veranderd en heet nu Commissie Para-Tafeltennis. De samenstelling was in 
2020 ongewijzigd. 
 
In de zomer is gestart met het opstarten van de uitvoering van het innovatieproject Schuiftafeltennis. Voor dit 
project is een subsidie toegekend van het Innovatiefonds van NOC*NSF. 
 
Eind 2019 heeft het HB een voorstel goedgekeurd voor aangepaste spelregels. Uitgangspunten hierbij zijn 
het voldoen aan de internationale spelregels. In de praktijk blijkt dat het belangrijk is om hier in beperkte 
mate dispensaties voor te geven. De implementatie hiervan is nog niet uitgevoerd. 
 
De contacten met de Johan Cruyff Foundation (JCF) en de Dirk Kuyt Foundation (DKF) zijn goed. Helaas 
hebben we door de pandemie minder in de samenwerking kunnen doen dan we ons voorgenomen hadden. 
De para-RTC’s in Rotterdam (Alexandria ’66), Venray (Red Stars), Hilversum (Hilversum) en Amsterdam 
(Only Friends) zijn voortgezet, mede dankzij de samenwerking met JCF. In Dedemsvaart is in het begin van 
het jaar gestart met de opstart van een 5e para-RTC, maar toen werd alles stilgelegd i.v.m. corona. 
 
2.5     PingPongbaas 
Naar aanleiding van alle maatregelen en protocollen zijn veel vragen bij ons binnengekomen die veelal gaan 
over de 1,5 meter samenleving en het gecontroleerd organiseren van onze sport. Een hulpmiddel hierbij is 
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een ‘afhang’ of reserveringssysteem waarin verenigingen hun tafels in tijdsblokken kunnen aanbieden aan 
hun leden met als doel de vereniging zo snel mogelijk, gefaseerd en verantwoord, open te stellen. We 
hebben deze vragen en signalen serieus genomen en hebben daarom met onze partner Sportunity besloten 
te investeren in een nieuw reserveringssysteem in de PingPongbaas-app. Concreet betekent dit dat de 
vereniging haar tafels en tijdsblokken kan beheren vanuit haar eigen dashboard (inlogscherm). Leden 
kunnen via de PingPongbaas-app een tafel reserveren op het gewenste tijdstip, mits deze beschikbaar is. 
Bijna 40 verenigingen en ruim 2500 leden maakten in 2020 gebruik van het nieuwe systeem. 
 
2.6 NTTB Tafeltenniskamp 2020 
Dat in coronatijden ook mooie successen behaald kunnen worden hebben we o.a. laten zien met het NTTB 
Tafeltenniskamp in de zomer van 2020. Lang was het onzeker of het kamp wel door kon gaan; ondanks alle 
beperkingen is er met man en macht gewerkt om het NTTB Tafeltenniskamp op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen organiseren. Dat het NTTB-kamp populair is en steeds bekender wordt onder de 
verenigingen in Nederland moge duidelijk zijn, de zevende editie (2020) was de eerste die compleet vol zat. 
Maar liefst 64 deelnemers uit alle acht afdelingen van Nederland stonden te springen om de verloren 
tafeltennistijd weer in te halen! 

 
2.7     Accommodatiezaken 
Onzekerheid in de toekomst van verenigingen, onzekerheid over de financiële gevolgen van de situatie. De 
corona-epidemie bracht voor veel verenigingen zorgen met zich mee over de kwaliteit van hun 
accommodatie. Al snel werd duidelijk dat de ventilatie een belangrijke factor was in het geheel. En terecht. 
Vaak was dit een ondergeschoven kindje in de begroting en achterstallig onderhoud kwam dan ook vaak 
voor. De functionaris accommodatiezaken NTTB had de handen vol aan de vragen hierover. Vragen van 
complete berekeningen, tekeningen en prijscalculatie tot eenvoudige telefonische adviezen passeerden het 
bureau. Ook werd door diverse verenigingen de gelegenheid gebruikt om de status van het gehele complex 
eens goed na te kijken. Plannen voor renovatie verlichting. vloeren, ventilatie, schilderwerk en meer 
eenvoudig groot onderhoud werden gemaakt en indien mogelijk uitgevoerd. Amsterdam ‘78 nam een 
spiksplinternieuw tafeltenniscentrum in gebruik. SVE Utrecht renoveerde het gehele pand en paste het aan 
aan de huidige eisen van deze tijd. K&V Renkum, Castricum in Castricum, de Tielse TC in Tiel, Midstars in 
Middelstum, Trias in Twello,  Kluis in Geleen en vele andere verenigingen maakten plannen of vernieuwden 
de verlichting en ventilatie. Veel verenigingen en gemeenten wachtten met de plannen op een gunstiger 
financieel uitzicht om deze te kunnen realiseren. Hierbij zijn ook enkele complete tafeltenniscentra als 
nieuwbouwproject, zoals in Amstelveen, Den Haag en Beverwijk. Jammer genoeg liggen die nu ook even te 
wachten op de tekentafel. In de stad Groningen wordt momenteel gedacht  aan een compleet 
trainingscentrum voor tafeltennis.        
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3  OPLEIDINGEN  
3.1  Opleidingen 

Trainersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Tafeltennisbegeleider 1 (TT1)                    Online 7  

Tafeltennistrainer 2 (TT2)                 Rotterdam 
 

13 - 

Tafeltennistrainer 3 (TT3) Zwolle 10 - 

Tafeltennistrainer 4 (TT4) individueel - 2 

Tafeltennistrainer 5 (TT5)  - - 

 

Toernooileidersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Toernooileider 2 (TL2)                     Online - 6 

Toernooileider 3 (TL3) - - - 

 

Scheidsrechtersopleidingen Locatie Deelnemers Individueel 

Spelregelbewijs 1 (SR1) nvt ? - 

Scheidsrechter 2 (SR2) -  - 

Scheidsrechter 3 (SR3) - 6 - 

Scheidsrechter 4 (SR4)  2 - 

Scheidsrechter 5 (SR5)  - - 

 
3.2  Geslaagden  
Tafeltennisbegeleider 1 6 
Tafeltennistrainer 2 5 
Tafeltennistrainer 3 2 
Tafeltennistrainer 4  - 
Tafeltennistrainer 5  - 
 
Toernooileider 2 1 
Toernooileider 3  - 
 
Spelregelbewijs  982 
Scheidsrechter 2 - 
Scheidsrechter 3 4 
Scheidsrechter 4 - 
Scheidsrechter 5 - 
 
3.3  Trainerslicenties  
TT1 65 
TT2 131 
TT3 95 
TT4  28 
TT5  9 
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4 COMPETITIE 
4.1  Competitieopbouw landelijk senioren 

 voorjaar 2019 najaar 2019 

 aantal poules teams per poule aantal poules teams per poule 

Dames eredivisie 1 8 1 8 

1e divisie 1 6 1 6 

2e divisie 1 8 1 8 

3e divisie - - 1 --- 

     

Heren eredivisie 1  1 9 

1e divisie 2 6 1 10 

2e divisie 4 6 (7) 4 6  

3e divisie 8 6 (5) 8 6 (5) 

 
4.2 Kampioenen landelijk senioren 

        Dames        Heren 

 Voorjaar Najaar Voorjaar Najaar 
Eredivisie Niet gespeeld Niet uitgespeeld --- --- 

     

1e divisie Niet gespeeld Niet uitgespeeld --- --- 

   --- --- 

2e divisie Niet gespeeld Niet uitgespeeld  --- --- 

     

3e divisie Niet gespeeld Niet uitgespeeld --- --- 

   --- --- 

     

4.3 Competitieopbouw landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

 Aantal poules Aantal teams Aantal poules Aantal teams 

Kampioensgroep 1 8   

landelijk A 1 8 2 10 

landelijk B 2 12 2 12 

landelijk C 6 36 4 23 

 
4.4 Kampioenen landelijk jeugd 

 Voorjaar Najaar 

Kampioensgroep Niet uitgespeeld Niet uitgespeeld 

A Niet uitgespeeld Niet uitgespeeld 

B  Niet uitgespeeld Niet uitgespeeld 

C  Niet uitgespeeld Niet uitgespeeld 

 
4.5 Europacup  
ETTU Championsleague 2019/2020 Heren 
groepswedstrijden  
Borussia Düsseldorf Ger) - De Boer Taverzo (Ned)   3-0  
De Boer Taverzo (Ned)  -  K.S. Dekorglass Dzialdowo (Pol)  0-3 
GV Hennebont TT (Fra)  - De Boer Taverzo   3-0 
De Boer Taverzo is uitgeschakeld 
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5 NATIONALE EVENEMENTEN 
5.1 Nederlandse Kampioenschappen senioren A  
Dames enkelspel Shuhan Men  dubbelspel Rachel Gerarts/Shuhan Men 
Heren enkelspel Laurens Tromer dubbelspel Rajko Gommers/Martijn de Vries 
Gemengd dubbelspel Kim Vermaas/Rajko Gommers 
 
5.2 NTTB Masters 
Dames:  Niet gespeeld 
Heren:  Niet gespeeld 
 
Jeugdmasters 
Meisjes: Niet gespeeld 
Jongens:  Niet gespeeld 
 
5.3 Eredivisiecup & NTTB Beker 
Niet gespeeld in 2020 
 
5.4 Nederlandse Kampioenschappen senioren BCDE 
Dames B enkelspel Xijing Zheng  dubbelspel Niet gespeeld 
Heren B enkelspel Stephan Tromer dubbelspel N.G. 
Dames C enkelspel Wianka Overbeeke dubbelspel N.G. 
Heren C enkelspel Edwin ten Hoope dubbelspel N.G. 
Dames D/E enkelspel Aniek Jansen   dubbelspel N.G. 
Heren D enkelspel Peter Krapels  dubbelspel N.G. 
Heren E enkelspel Adrian Slabbekoorn dubbelspel N.G. 
 
5.5  Nationale Senioren Meerkampen 

Niet gespeeld 
 

5.6  Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A 
Niet gespeeld 
 

5.7  Nationale Jeugdmeerkampen Finales 
Niet gespeeld 
 

5.8  Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis 
Niet gespeeld 

 
5.9 Nederlandse Kampioenschappen veteranen 

Niet gespeeld 
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6 INTERNATIONALE TOERNOOIEN 
6.0 De Olympische en Paralympische Spelen 2020 in Tokio zijn wegens corona niet gehouden en 
zijn doorgeschoven naar 2021. 
 
6.1 WK 2020: Is wegens corona niet gehouden. 

 
6.2 WK para: is niet georganiseerd.  

 
6.3 EK 2020: Is wegens corona niet gehouden. 
 
6.4 Europese Jeugdkampioenschappen: is wegens corona niet gehouden. 

 
6.5 Topsport in twaalf maanden 
Januari 

 Het damesteam, bestaande uit Li Jiao, Li Jie, Britt Eerland en Kim Vermaas heeft onder leiding van 
coach Marcel Kraa in Gondomar een gooi gedaan naar een Olympisch ticket. Helaas heeft het 
damesteam zich niet weten te plaatsen voor de OS in Tokio. 

 Paul Haldan legt zijn functie als Technisch Directeur neer. 
 

Februari 

 Britt Eerland neemt deel aan de ETTU Top-16 in Montreux. Li Jie moet zich helaas met een blessure 
afmelden. Britt behaalt de finale en neemt een prachtige zilveren medaille mee naar huis. 

 Diverse jeugdselectieleden nemen deel aan de ITTF World Junior Circuit Premium Czech Junior & 
Cadet Open in Hodonin, Tsjechië. Gabrielius Camara wint daar 2x zilver. 

 Bij de ITTF Worrld Junior Circuit Swedish Junior & Cadet Open in Örebro, Zweden, behaalt Ivan 
Kahn een bronzen medaille.  

 Britt Eerland, Kim Vermaas en Ewout Oostwouder spelen in de ITTF Challenge Plus Portugal Open 
in Lissabon. 

 Britt Eerland neemt deel aan de ITTF World Tour Hungarian Open in Boedapest. 
 
Maart 

 Het NK-A wordt wederom in Zwolle verspeeld. Shuhan Men en Laurens Tromer behalen de titels in 
het enkelspel. Rachel Gerarts en Shuohan Men leggen beslag op de eerste plaats in het dames 
dubbel en Martijn de Vries/Rajko Gommers in het heren dubbel. Het gemengd dubbel wordt 
gewonnen door Kim Vermaas/Rajko Gommers. 

 Vanwege de dreiging van COVID-19 (het coronavirus) reist Britt Eerland niet af naar Doha om deel 
te nemen aan de 2020 Open Qatar. 

 Het heren- en damesteam zou deelnemen aan de Wereldkampioenschappen in Busan, Korea, maar 
door de uitbraak en verspreiding van het coronavirus is dit evenement voorlopig verplaatst naar juni. 

 Het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen waardoor halverwege de maand alle toernooien en 
competities worden stil gelegd, eerst tot 31 maart, en een kleine week later tot en met 6 april. Dat 
betekent dat ook het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Moskou niet doorgaat. Men begint ook 
langzaamaan te vrezen dat de Olympische en Paralympische Spelen wellicht in gevaar komen, 
maar de organisatie in Tokio, verzekert meerdere malen dat de Spelen gewoon doorgang kunnen 
vinden. 
 

April 

 Alle evenementen en toernooien, zowel nationaal als internationaal, zijn afgelast vanwege het 
coronavirus. 

 Het IOC besluit de Olympische en Paralympische Spelen te verplaatsen naar 2021. 
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Mei 

 Alle evenementen en toernooien, zowel nationaal als internationaal, zijn afgelast. 
 
Juni 

 Alle evenementen en toernooien, zowel nationaal als internationaal, zijn nog steeds afgelast. De 
ETTU bekijkt of de EJK in september kan worden verspeeld en neemt daarover in de 1e week van 
juli een besluit. 

 Li Jiao maakt bekend dat zij haar contract, aflopend per 30 september, niet zal verlengen. 

 Kim Vermaas kondigt aan dat zij stopt als topspeelster. 
 
Juli 

 Per 1 juli wordt, mede door bemiddeling van NOC*NSF, binnensport in Nederland weer toegestaan. 

 ITTF en ETTU leggen alle activiteiten stil tot 31 juli 2020. 

 De Olympische en Paralympische Spelen in Tokio worden uitgesteld naar 2021. 

 De Europese Jeugdkampioenschappen in Kroatië worden definitief geannuleerd. 
 
Augustus 

 Tafeltennis wordt toegevoegd aan de Gecombineerde Europese Kampioenschappen 2023 in 
München. 
 

September 

 De NK jeugd wordt verplaatst naar 15 november 2020 in Tilburg. 

 De tweede editie van de Dutch Open Para 2020, gepland in november, wordt afgelast. 
 
Oktober 

 Britt Eerland heeft zich op basis van haar 2e plek op de Europese Top-16 geplaatst voor de ITTF 
World Cup. Deze zal worden gespeeld in een “bubble”. Het toernooi zelf wordt gehouden van 8 t/m 
10 november in Weiha, China. 

 
November 

 Vanuit NOC*NSF wordt steun aangeboden voor Britt Eerland en voor Para-tafeltennis. 

 De Europese Top-16 2021 is uitgesteld tot na de Olympische Spelen. 

 Britt Eerland en Martijn de Vries zijn te gast bij tv-programma Zappsport en geven een leuke 
tafeltennisdemonstratie. 
 

December 

 Er zijn personele wijzigingen binnen topsport: Marcel Kraa wordt verantwoordelijk voor de meisjes- 
dameslijn en Titus Damsma wordt verantwoordelijk voor de jongens-herenlijn. 

 Britt Eerland wordt in de eerste ronde uitgeschakeld bij de ITTF Worldcup in China. 

 Britt Eerland stijgt door haar goede optreden in het afgelopen jaar 3 plaatsen op de wereldranglijst 
naar de 27ste plaats. 

 
6.5 Wereldranglijsten per 31-12-2020 (tussen haakjes gegevens per 31-12-2019) 
Heren        Dames 
188 Laurens Tromer (183)   27 Britt Eerland   (45) 
190 Ewout Oostwouder (186   58 Li Jie   (55) 
234 Rajko Gommers (237)   155 Kim Vermaas  (152) 
       272 Li Jiao   (278) 
       965 Tanja Helle  (627) 
       954 Sanne de Hoop  (954)  
 
Onder 18 heren      Onder 18 dames    
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145 Lode Hulshof  (146)   46 Emine Ernst  (41) 
284 Barry Berben  (338)   191 Karlijn van Lierop (206) 
361 Remi Chambet Weil (345)   243 Dobrila Jorguseska (260)  
451 Kas van Oost  (unr)   267 Chana van der Venne (unr) 
481 Floris zur Muhlen (unr)   360 Emma van der Zanden (349) 
493 Tim Gras  (455)   681 Daantje Lommen (unr) 
503 Gabrielius Camara (478)    
527 Mick de Vette  (unr) 
663 Colin Ligt  (unr) 
691 Milo de Boer  (unr) 
 
Onder 15 heren      Onder 15 dames 
20 Gabrielius Camara    124 Anna Peters 
65 Remi Chambet-Weil    259 Xijin Zheng 
357 Ivan Kahn     332 Anouk van den Boom 
       445 Tanya Misconi 
(Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2019) 
De teamranking vrouwen: 10 (15) 
 
Para-tafeltennissers - de ranking is opgemaakt op 1-4-2020 (tussen haakjes de positie WR per 31-12-2019) 
 
Heren     Klasse   Dames    Klasse  
1 Jean-Paul Montanus 7 (1)  1 Kelly van Zon  7 (1) 
9 Bas Hergelink  10 (10)  11 Femke Cobben  2 (11) 
23 Bart van der Zanden 9 (22)  17 Frederique van Hoof 8 (unr) 
24 Max van Amerongen 8 (23)  25 Suzan Klomp  8 (24) 
26 Tonnie Heijnen  9 (25)   
33 Gerald van Grunsven 5 (34) 
42 Sem Roelofs  5 (43) 
44 Christiaan Sterenborg 2 (unr) 
51 Devin Wassink  8 (58) 
53 Dustin Eier  7 (55) 
57 Hans Speek  7 (60) 
59 Roy van der Burg 8 (59) 
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7 AFDELINGEN 
 

7.1 Holland-Noord 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
De aanvang van 2020 verliep op bestuurlijk niveau heel voorspoedig met een vierkoppig bestuur waarbinnen 
alle taken waren verdeeld. Wel stonden nog vacatures open voor toernooi- en wedstrijdzaken. Gebruikelijk 
was om ongeveer om de zes weken bijeen te komen, dit is door de ontstane coronasituatie komen te 
vervallen. In plaats daarvan werd een wekelijks video-overleg ingesteld waarin de ontwikkelingen nauwgezet 
werden gevolgd. Deze frequente bijeenkomsten hebben een grote positieve invloed gehad op de onderlinge 
samenwerking.  
Tijdens de verlaagdrisicoperiode in september was het mogelijk om de uitgestelde ALV fysiek in Beverwijk bij 
Rapidity te houden. Scheidend bestuurslid Marcel Frijhoff werd onder applaus benoemd tot erelid. 
Door de gewijzigde omstandigheden zijn versneld Zoom-/Teambijeenkomsten georganiseerd, waarbij onder 
meer besluitvorming voor de competitie tot stand is gekomen. 
Het bestuur kon rekenen op de enthousiaste medewerking van afdelingsondersteuner Yuwei Grijpink die op 
meerdere gebieden inzetbaar was, zoals bij de opzet voor regionale trainingen, verenigingsondersteuning en 
het werken met sociale media. 
Het uitvoeren van sportpromotionele activiteiten is nagenoeg geheel stil komen te liggen. 
Het ledental heeft als gevolg van het stilleggen van de competitie en trainings- en speelgelegenheid een 
stevige knauw gekregen. Op 31 december liet het beeld een sterke terugloop zien bij de jeugd, een daling 
van 25%. Bij de senioren was de terugloop rond de 14%. We gaan ervan uit dat een deel van de terugloop 
tijdelijk is en dat we, zodra de coronacrisis voorbij is, weer een deel kunnen terugwinnen middels extra 
sportpromotie. 
 
Topsport 
De Regionale Bondstraining onder leiding van Yana Timina en Hanna Kruishaar functioneerde ook in 2020 
naar volle tevredenheid, zo lang het kon. Ondersteuning was er daarbij van Yuwei Grijpink. 
 
Wedstrijdsport 
De afdelingskampioenschappen werden in  januari door het afdelingsbestuur succesvol in Beverwijk 
georganiseerd.  
De voorjaarscompetitie is voortvarend van start gegaan, maar werd halverwege stilgelegd en uiteindelijk niet 
meer hervat. Er zijn geen kampioenen en degradanten. De ACL’s zijn erin geslaagd om de najaarscompetitie 
met de nodige kunstgrepen op te starten, maar uiteindelijk werd ook deze competitie halverwege stilgelegd. 
Het is nog niet zeker of deze zal worden uitgespeeld in 2021. Ook de bekertoernooien konden geen 
doorgang vinden. 
Het voornemen was om de overgang naar de competitie voor recreanten gemakkelijker te maken door 
opnieuw een 6e klasse toe te voegen. In overleg met de ACL’s zal dit in de eerstvolgende periode worden 
gerealiseerd. 
 
Speciale activiteiten 
Het project om alle verenigingsfunctionarissen aan een VOG te helpen wordt door het afdelingsbestuur als 
beëindigd beschouwd. Er is voldoende aandacht aan het belang van een VOG gegeven en de verdere 
verantwoordelijkheid in deze berust bij de verenigingen zelf. 
Door de tijdelijk verminderde contacten heeft het bestuur nog niet actief gezocht naar nieuwe bestuursleden 
voor de functie van penningmeester (ex-portefeuille van Marcel Frijhoff) en wedstrijdzaken.  
De afdelingsondersteuner heeft zich actief ingezet bij het ontwikkelen van tafeltennistrainingen voor en door 
studenten bij het VU Sportcentrum en geïnteresseerde spelers kennis te laten maken bij een vereniging in 
de buurt.  
Ook is gewerkt aan een vertaling in het Engels van de tekst van het spelregelbewijs ten behoeve van 
anderstaligen. 
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7.2 ZuidWest 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 

 Tijdens de ALV op 14 oktober is Jeroen Engelhart afgetreden als voorzitter. Tamara Jacobis is per 1 
november gestopt als afdelingsondersteuner. Mick van Hoof bleef als enig bestuurslid over. Hij werd wel 
bijgestaan door Denktank-lid Roger van der Hammen. 

 Op 4 december is Jeroen Zoon door het Hoofdbestuur benoemd tot voorzitter a.i. In 2021 zal verdere 
invulling gegeven worden aan de functies van secretaris, algemeen bestuurslid en afdelingsonder-
steuner. Tot dat moment wordt het bestuur bijgestaan door Ineke de Graaf vanuit haar rol als coördinator 
afdelingsondersteuning en vanuit het Hoofdbestuur door Stefan Heijnis. 

 In de vrijwilligersorganisatie zijn verder geen wijzigingen.  

 Vanwege corona zijn diverse activiteiten niet doorgegaan. 
 
Wedstrijdsport competitie 
De competie is in het voorjaar gestaakt. In het najaar is deze afgebroken. 
 
Wedstrijdsport toernooien 

 Op 26 januari heeft het jaarlijkse Die Meede toernooi plaatsgevonden. 

 Op 8 maart heeft OTTC de 50e editie van het Maasland Teamtoernooi georganiseerd. 

 In het najaar zijn de voorrondes van de Landelijke Jeugdmeerkampen georganiseerd. 
 
Opleidingen  
Er zijn geen opleidingen gestart of afgerond in 2020. De in het voorjaar geplande technische bijscholing is 
geannuleerd. 
 
Sportparticipatie 
Vanwege corona zijn geen activiteiten georganiseerd. 
 
Talentherkenning en -ontwikkeling 
Ook in 2020 is in de zalen van TTV Tanaka en TTV TIOS ‘51 de regionale bondstraining verzorgd door Rob 
Kremers. In verband met corona zijn niet alle trainingen doorgegaan. 
 
Innovatieve activiteiten 
Vanwege de onderbezetting van het afdelingsbestuur en mede vanwege corona is niet gewerkt aan de 
uitvoering van de innovatieve activiteiten. De Werkgroep Para-Tafeltennis is wel een keer bijeen geweest, 
maar kon ook geen activiteiten uitvoeren. 
 
Communicatie 
Eind 2020 is een start gemaakt met een communicatieplan. Dit plan zal gepresenteerd worden tijdens de 
ALV 2021. 
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7.3 West 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het Afdelingsbestuur (AB: voorzitter Martijn Haalman, penningmeester Antoni Mets en (interim) secretaris 
Martijn Haalman) werd het gehele jaar vakkundig bijgestaan door afdelingsondersteuner Sven Groot. Tijdens 
de najaarsALV is Jeffrey Tempelman benoemd als bestuurslid (Algemene Zaken). Het AB vergaderde 
maandelijks en had ook directe overleggen met de drie operationele commissies en de vertegenwoordigers 
van de afdeling in de Bondsraad. In de voorjaarsALV, die door corona pas op 16 juli én online is gehouden, 
werd teruggekeken naar de prima realisatie in 2019, vooruitgeblikt naar de prioriteiten en keuzes voor 2021 
en werden de noodzakelijke aanpassingen in het AfdelingsCompetitieReglement goedgekeurd. Tijdens de 
najaarsALV van 12 november, die ook online heeft plaatsgevonden, heeft Frank Lequin na 9 jaar afscheid 
genomen als Bondsraadslid en werd Piet van Egmond als nieuw Bondsraadslid gekozen. In de vergadering 
zijn ook het budget en de innovatieve plannen voor 2021 gepresenteerd en is teruggekeken naar wat er dit 
jaar toch mogelijk is geweest om te organiseren. De afdelingsnieuwsbrief blijft maandelijks verschijnen met 
de belangrijkste informatie van de afgelopen maand. Vanaf maart is een dertigtal extra e-mails met ter zake 
doende informatie over corona aan de besturen van alle verenigingen gestuurd. Dit loopt in 2021 door. 
 
Wedstrijdsport 
Zoals in alle afdelingen hebben ook in West maar een halve voorjaars- en een halve najaarscompetitie 
plaatsgevonden. In het voorjaar werd in de reguliere seniorencompetitie gestart met 252 teams, in de 
duocompetitie senioren met 418 teams en in de beide jeugdcompetities met 103 teams. In september werd 
een nieuwe najaarscompetitie gestart met 235 regulieren seniorenteams, 377 senioren duoteams en 90 
jeugdteams. Het betekent dat ook dit jaar het aantal competitiespelende teams weer lager is geweest. De 
waarnemend voorzitter van de commissie én de competitieleider jeugd hebben om diverse redenen hun 
functie neergelegd; deze functies waren eind 2020 nog niet vervuld. 
 
Toernooien 
Ondanks corona zijn nog relatief veel toernooien doorgegaan. Wel is het A-jeugdranglijsttoernooi vervallen. 
De deelname aan de afdelingskampioenschappen jeugd is in 2020 enigszins hersteld van 196 naar 224 
deelnemers. In de sterkste meisjescategorie werd gewonnen door Ilse de Regt (Docos). Mads Oomen 
(Scylla) was de sterkste bij de jongens. Bij de senioren zagen we ook in 2020 een groei van 296 naar maar 
liefst 322 spelers. Michel de Boer (TOGB) en Sanne de Hoop (Scyedam) veroverden de titels bij de 
senioren. De NK-BCDE in september in Schiedam werd coronaproof gespeeld en telde ondanks alles toch 
nog 282 deelnemers (-67). Stephan Tromer (Salamanders) won de Heren-B, Wianka Overbeeke (Taverzo) 
de Dames-C en Edwin ten Hoope (Alexandria) de heren-C. Het aantal deelnemers aan de nieuwe NJM-
ronde 2020 in afdeling West stabiliseerde op 120. De verenigings-stimuleringsprijs voor jeugdtoernooien 
2020 is uitgebreid met 2021. 
 
Sportparticipatie 
In het begin van 2020 was het nog mogelijk een aantal subsidies uit te keren aan verschillende aanvragers. 
Zo heeft TTV Reeuwijk een bijdrage gekregen omdat zij vroeg genoeg waren begonnen met een actie voor 
hun ouderengroep. Ook was het gelukkig nog mogelijk subsidies uit te keren voor scholierentoernooien. 
Door corona werd het daarna stil. Veel acties zijn niet georganiseerd en zijn doorgeschoven. De commissie 
is online gaan vergaderen om te kijken waar we de verenigingen mee zouden kunnen helpen en 
ondersteunen. Daar is door de verenigingen helaas geen beroep op gedaan. Er is wel gesproken over het 
vormgeven van een jeugdplatform. De uitvoering hiervan is gepland vanaf begin 2021. Aan het einde van het 
jaar is er nog een actie geweest voor subsidies voor de verenigingen. Door een groot aantal verenigingen is 
daar positief op gereageerd en het is mogelijk geweest een mooi aantal subsidies te verstrekken. 
 
Talentherkenning en –ontwikkeling 
De afdeling kent geen eigen afdelingstrainer maar ondersteunt organisaties die talenten ontwikkelen. Drie 
organisaties (Jong&Talentvol, TTforyou en RTC Leiden) hebben in het kader van het Netwerk Talent 
Regiotraining (NTR) subsidie ontvangen. 
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7.4 Noord 
 
De afdeling Noord kende een roerig jaar. Het coronavirus gooide roet in het eten. Dit is nog steeds een 
onwerkelijke situatie tot teleurstelling van iedereen die onze sport een warm hart toedraagt. Was het dan 
alleen kommer en kwel? Nee, zeker niet. De afdeling heeft diverse zaken opgepakt om in contact te blijven 
met kader- en commissieleden van de afdeling en de verenigingen. Ook op het organisatorische vlak bleef 
het niet stil.  
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het Hoofdbestuur van de Tafeltennisbond heeft sinds het einde van 2019 de aansturing van de afdeling 
opgepakt. Het bestuur is niet direct op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Er is voornamelijk energie 
gestoken om de verenigingen de urgentie om in actie te komen duidelijk te maken. Het aantal jeugdleden is 
beperkt en daarmee staat het voortbestaan van de jeugdcompetitie op het spel. Met goedkeuring van de 
ALV stelde een speciaal ingestelde werkgroep het activiteitenplan van 2021 samen, met daarin een speciaal 
ledenherstelplan. Het ophalen van informatie bij de verenigingen in samenwerking met het Bondsbureau 
bleek een goede zet. Er werd veelvuldig gereageerd en het uiteindelijke plan kende dan ook een breed 
draagvlak. 
De samenstelling van de kaderfuncties en commissies is in tegenstelling tot het bestuur stabiel. In het najaar 
mocht de afdeling een nieuwe AJCL en een nieuw Bondsraadslid verwelkomen. Het Hoofdbestuur 
benoemde een interim-voorzitter. 
 
Wedstrijdsport competitie 
De voorjaarscompetitie werd tussentijds stopgezet in verband met het coronavirus. De competitie – zonder 
dubbelspel bij de senioren - in het najaar is stilgelegd. Op een later moment wordt bepaald of deze wordt 
uitgespeeld. Een compliment voor de adequate wijze waarop de competitiecommissie heeft geacteerd 
tijdens de hectiek van de coronacrisis is in dit jaarverslag op zijn plaats.  
In de uitgestelde ALV heeft het bestuur een voorstel in stemming gebracht om de wedstrijdduur van de 
competitiewedstrijden van de senioren in te korten. Het voorstel om in teams van drie personen 7 sets per 
wedstrijd te spelen werd verworpen. 
In een extra ALV in het najaar werd ingestemd met het voorstel van het bestuur om een nieuwe opzet van de 
jeugdcompetitie te onderzoeken. De opzet was in het voorjaar omgezet naar een toernooiencircuit in 
verband met het aantal jeugdteams. Hopelijk stemt de ALV begin 2021 in met een opzet waarin flexibiliteit, 
binding met de club én goedgevulde sportzalen de belangrijkste kenmerken zijn. 
 
Wedstrijdsport toernooien 
De Groninger Kampioenschappen werden dit jaar gehouden in Loppersum. De organisatie was in handen 
van Midstars en TALO. De Friese Kampioenschappen werden dit jaar gehouden in Dokkum. Buitenpost was 
de succesvolle organisator. De Drentse Kampioenschappen werden onder leiding van Globe Hou Tafel ’77 
georganiseerd in Coevorden. De afdeling Noord heeft dit jaar de intentie uitgesproken om de toernooien 
meer op op elkaar af te stemmen. Het programma van de drie toernooien kan prima worden uitgebreid met 
succesformules van anderen (voorbeeld: toernooi voor G-sporters), zonder dat het eigen karakter verloren 
hoeft te gaan. 
 
Sportparticipatie 
Het Table Stars Promotieteam Noord heeft ook dit jaar flink van zich laten horen en zich vooral laten zien. 
Met het kenmerkende enthousiasme hebben de teamleden verenigingen ondersteund tijdens hun 
promotieactiviteiten. Ten tijde van corona hebben ze via de sociale media de leden met aanstekelijke fimpjes 
aangespoord met tafeltennis bezig te blijven.Tafeltennis kan overal, dus ook thuis.  
Aan het eind van het jaar zijn (promotie)materialen aangeschaft voor het Table Stars Promotieteam. 
De afdelingen Noord en Oost hebben de krachten gebundeld om voor alle para-spelers (jeugd en senioren) 
van die afdelingen een RTC in het Noorden te starten. De succesvolle start in 2019 op initiatief van TTV 
Dedemsvaart kreeg in februari 2020 een vervolg. 
FTTC is op 28 september gestart met het OldStars tafeltennisprogramma. 
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Talentherkenning en -ontwikkeling 
Talentontwikkeling ging dit jaar door de bekende omstandigheden met vallen en opstaan. Logischerwijs werd 
een beperkt aantal trainingsdagen georganiseerd in Assen.   
 
Communicatie 
De afdeling communiceerde via verschillende communicatiekanalen, zoals Facebook, de website en Twitter. 
Via e-mail werden clubs geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven, opgezet door de 
afdelingsondersteuner. Met de komst van het coronatijdperk heeft de afdelingsondersteuner tevens getracht 
om telefonisch contact te onderhouden met de verenigingen. De afdeling heeft deze periode tevens benut 
om de kaderleden in het zonnetje te zetten met een serie interviews op de website. 
 
Overige 
Eric Kaptein werd benoemd tot Erelid van de NTTB afdeling Noord. 
Tafeltennisvereniging Rotak veranderde de naam in Talero.  
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

Partners   Aangesloten bij      Social media   24 

 

      

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027 

info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030 

7.5 Limburg 
 
2020, een jaar in het teken van corona. Vanaf maart heeft dit wereldwijd een gigantische impact gehad en 
dus ook op het tafeltennis in Limburg. 
 
Algemeen bestuurlijke zaken 
Het (netto) ledenaantal binnen de afdeling Limburg is in 2020 gedaald met 5%. Als gevolg van de pandemie 
is met name het aantal nieuwe leden veel lager geweest dan in andere jaren. Aan het einde van 2020 telde 
de afdeling 42 verenigingen. 
 
Het bestuur bestaat ondertussen anderhalf jaar uit maar één bestuurslid. Hij beheert het secretariaat en 
functioneert als financieel controller. In de algemene werkzaamheden binnen de afdeling wordt hij 
ondersteund door de afdelingsondersteuner. Deze heeft ook zitting in enkele werkgroepen. De werkgroepen 
zijn voldoende bezet. 
Diverse overlegmomenten (ALV, overleg HB/verenigingen, platformoverleg) vonden plaats. Alle 
bijeenkomsten vonden online plaats. 
Ondanks dat het bestuur incompleet is, is de uitvoering van de basis- en reguliere activiteiten niet in het 
geding.  
 
Website, Facebook en e-mail vormen de basis voor communicatie met leden en verenigingen. Daarnaast 
zijn er diverse overlegmomenten / bijeenkomsten. 2020 is het jaar waarin online overleg (meestal via Teams) 
‘doorbrak’. De website draait ondertussen een jaar naar tevredenheid onder Wordpress. 
 
Wedstrijdzaken 
Competitie 
Het aantal teams is in 2020 gedaald: Bij de jeugd viel vooral de grote terugval bij de starters op. 
Waarschijnlijk is de beperkte instroom van jeugdleden in het voorjaar als gevolg van corona de oorzaak 
hiervan. Bij de senioren was de lichte daling meer in de lijn met de afgelopen jaren. 
Belangrijker dan het aantal teams … zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie konden niet uitgespeeld 
worden door de coronamaatregelen. Op zaterdag was de voorjaarscompetitie nog net niet halverwege toen 
deze werd stil gelegd en even later zelfs beëindigd zonder kampioenen. In het najaar is gestart met een 
nieuwe opzet voor de senioren (poules van acht teams van play-offs) en de bestaande opzet bij de jeugd. 
Beide competities zijn opnieuw ingedeeld en gestart. Helaas kwam ook deze in oktober stil te liggen. Wellicht 
dat de competitie in 2021 nog uitgespeeld kan worden. Voor de duocompetitie in Zuid-Limburg is de situatie 
vergelijkbaar geweest. De recreantencompetitie in Noord-Limburg, die van september tot en met april loopt, 
werd in maart enkele wedstrijden voor het einde stilgelegd en is niet meer uitgespeeld. In het najaar is een 
nieuwe competitie ingedeeld met een ietwat gewijzigde opzet. Er kon echter nog niet eens één hele 
speelronde gespeeld worden. 
 
Toernooien 
Vanuit de afdeling werden de volgende toernooien georganiseerd: Limburgse Jeugd Masters (LJM),  
afdelingskampioenschappen voor senioren en jeugd, voorronde en een plaatsingsronde van de NJM, Jeugd 
Challenge en Kids Actief. 
 
Opleidingen 
In 2020 konden, mede door de coronaperikelen, weinig activiteiten op dit gebied plaatsvinden. In het najaar 
van 2020 is wel actief geworven voor een TT-2 opleiding voor de doelgroep 14 tot en met 25 jaar. Met maar 
liefst 20 deelnemers (waarvan 18 uit Limburg afkomstig) zal deze opleiding in 2021 gestart worden. 
 
Sport- en productontwikkeling / breedtesport 

 Doelgroep 6-10 jaar: Deels onder de vlag Table Stars werden in enkele plaatsen door de verenigingen 
kennismakingslessen op de basisscholen gegeven. Uiteraard waren er veel minder projecten dan in de 
afgelopen jaren. De projecten vonden plaats in de periode januari/februari en september/oktober. 
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 Doelgroep parasport: Voor parasport zijn in 2020 geen nieuwe activiteiten opgezet. 

 Doelgroep 50+: De afdeling heeft voor de werving van 50+ het project ViTTO ingezet. Helaas kon in 2020 
slechts één project worden gerealiseerd. Het was wel een heel succesvol project! 
 

Talentherkenning en -ontwikkeling 
De mix van regionale welpentrainingen, regionale talentgroepen en centrale trainingen bij TTO werd 
ondanks onderbrekingen door coronamaatregelen zo goed als mogelijk uitgevoerd. De doorstroming naar de 
centrale trainingen verloopt stroef.  
 
Innovatieve activiteiten 
De afdeling Limburg had geen innovatieve activiteiten voor 2020 benoemd. Wel zou nog een inhaalslag op 
enkele speciale activiteiten uit eerdere jaren worden gemaakt. Echter, corona maakte inzet op World Table 
Tennisday, Table Stars the Battle Limburg  en Startersdagen nagenoeg onmogelijk. 
Sporttakplatform Tafeltennis Limburg maakte het mogelijk om te investeren in o.a. Table Stars (gymlessen), 
welpentrainingen (inclusief coördinatie), TTO en de LJM. 
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7.6 Gelre  
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
In 2020 bestond het bestuur van de NTTB afdeling Gelre uit Michel Ebben (wedstrijdzaken) en Frank du Bois 
(sportzaken). Tijdens de ALV van dinsdag 13 oktober (voor de notulen zie https://gelre.nttb.nl/wp-
content/uploads/sites/10/2020/11/20201013-Notulen-ALV-NTTB-Afdeling-Gelre-en-bezoek-HB.pdf) werd 
afscheid genomen van Frank du Bois als bestuurslid waardoor er nog maar 1 zittend bestuurslid is. Het 
bestuur werd in 2020 ondersteund door Afdelingsondersteuner Martijn Spithoven. Er zijn initiatieven 
genomen om te komen tot een verdere invulling van het AB, mede met ondersteuning vanuit de landelijke 
organisatie. De diverse gesprekken met verschillende kandidaten hebben nog niet tot resultaat geleid.  
Helaas was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om alle activiteiten te organiseren. Omdat het voor 
het bestuur niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen heeft het bestuur veel online vergaderd. In totaal 
zijn in 2020 tien bestuursvergaderingen geweest.  
 
Niet alleen door de coronamaatregelen is een aantal zaken niet van de grond gekomen. Ook door het 
gebrek aan vrijwilligers zijn zaken blijven liggen. We hopen dat we hier in 2021 verandering in kunnen 
brengen door nieuwe mensen te vinden voor het bestuur en de commissies. 
Een bijzonder bedankje is er voor alle vrijwilligers in de competitiecommissie. Door alle omstandigheden 
hebben zij veel extra werk moeten verrichten en waren er veel meer vergaderingen dan normaal. Wij zijn 
trots op onze mensen die daar de afgelopen periode hun vrijwillige tijd en energie in hebben gestoken. 
 
Erelid Gerard Welling overleden 
Tot onze grote ontsteltenis hebben wij moeten vernemen dat de heer Gerard Welling, erelid van de afdeling 
Gelre van de NTTB, op 19 februari 2020 is  overleden. 
 
Online rubrieken 
Om toch nog actief te blijven en de leden van leuke content te voorzien, zijn in de periode van maart tot en 
met juni twee rubrieken in het leven geroepen. “11 vragen aan…” en “Jeugdspeler aan het woord...”. In totaal 
hebben aan deze rubrieken 34 leden uit Gelre meegedaan. De rubrieken zijn terug te vinden op de website. 
 
Wedstrijdsport competitie 
De competitie is in het voorjaar gestaakt, in het najaar is hij afgebroken. 
 
Wedstrijdsport toernooien 
Afdelingskampioenschappen Gelre 
Op zaterdag 4 en zondag 5 januari werd het jaar traditiegetrouw geopend met de afdelingskampioen-
schappen van Gelre. Het jeugdtoernooi werd gewonnen door Djen Bakx en het seniorentoernooi door Dicky 
de Jong. De link voor de volledige uitslagen: https://gelre.nttb.nl/prijswinnaars-ak-gelre-2020/  
 
Starterstoernooi 
In 2020 was er maar één starterstoernooi, op 18 januari bij TTV ONI in Wijchen, met 20 deelnemers. Het 
verslag: https://gelre.nttb.nl/verslag-starterstoernooi-ttv-oni/  
 
Opleidingen  
Op 27 maart 2020 is door Martijn Spithoven voor het eerst in het Nederlandse tafeltennislandschap een 
online bijscholing georganiseerd. Het thema was: breed motorisch opleiden in de tafeltennistraining. De 
NTTB Afdeling Gelre heeft deze bijscholing gefinancierd waardoor trainers gratis deel konden nemen.  
 
Sportparticipatie 
De Afdelingsondersteuner heeft in het najaar een actieve rol gespeeld in een tweetal intakegesprekken 
verenigingsontwikkeling (gecoördineerd vanuit het Bondsbureau). Aanvullend heeft hij nog een paar 
gesprekken met verenigingen gevoerd. Dit leidde tot goede persoonlijke contacten met diverse verenigingen.  
 

https://gelre.nttb.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/20201013-Notulen-ALV-NTTB-Afdeling-Gelre-en-bezoek-HB.pdf
https://gelre.nttb.nl/wp-content/uploads/sites/10/2020/11/20201013-Notulen-ALV-NTTB-Afdeling-Gelre-en-bezoek-HB.pdf
https://gelre.nttb.nl/prijswinnaars-ak-gelre-2020/
https://gelre.nttb.nl/verslag-starterstoernooi-ttv-oni/
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Talentherkenning en -ontwikkeling 
Afdelingstraining 
Gelukkig hebben de afdelingstrainingen in 2020 wel plaats kunnen vinden. Er is een periode geweest waarin 
niet getraind kon worden, maar alle trainingen zijn toen in de vakantieperiode ingehaald. De trainingen zijn 
dit jaar bij De Treffers Arnhem en Tafeltennis Nijmegen georganiseerd en werden geleid door Boris de Vries 
en Martijn Spithoven. Het seizoen 2019/2020 werd afgesloten met een bezoek van TeamNL-topper Rajko 
Gommers. In de link het verslag: https://gelre.nttb.nl/rajko-gommers-bij-afdelingstraining-gelre/  
 
Het RTC Gelre is geen activiteit van de afdeling Gelre maar wordt wel ondersteund vanuit de afdeling. 
Binnen RTC Gelre werd in 2020 onder leiding van Martijn Spithoven fanatiek getraind. In totaal hebben zes 
leden uit de afdeling gebruik gemaakt van de trainingen: Bastian Ramakers (SKF), Coen Derks (Essentia), 
Rens Loozen (ONI), Sabina Sapkota (TVO), Sophie Bongers en Stijn Stellaard (Hutaf). Op 
maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagmiddag wordt getraind; in coronatijd ook buiten: 
https://gelre.nttb.nl/rtc-gelre-begonnen-met-buiten-trainen/  
 
Innovatieve activiteiten 
Door onderbezetting van het afdelingsbestuur en door corona is geen aandacht geweest voor de uitvoering 
van de innovatieve activiteiten. 

  

https://gelre.nttb.nl/rajko-gommers-bij-afdelingstraining-gelre/
https://gelre.nttb.nl/rtc-gelre-begonnen-met-buiten-trainen/
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7.7 Midden 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Het afdelingsbestuur begon 2020 met de bestuursleden secretaris Thijs van Veen, penningmeester Michiel 
Vloemans en voorzitter ad interim Jeroen Scheerder. In de ALV van 15-10-2020 werd Jeroen Scheerder 
benoemd, trad de penningmeester af en werd in zijn plaats Marc Krikke (VTV) benoemd. 
 
Het afdelingsbestuur kwam in 2020 viermaal in vergadering bijeen: twee maal in Hilversum en twee maal 
digitaal. Deze vergaderingen werden in de meeste gevallen ook bijgewoond door onze bondsraadsleden en 
afdelingsondersteuner en vertegenwoordigers van de competitiecommissie en het jeugdplatform. 
De bondsraadsleden van de afdeling Midden zijn: Wim Kielen en Peter Bouwman en de plaatsvervangende 
bondsraadsleden zijn Bert van Schaik en Paul Koopman. 
 
De ALV van 13-05-2020 ging niet door vanwege het coronavirus. Op 19-08-2020 werd een extra ALV ge-
houden, online, ter bespreking van de gevolgen van de coronacrisis, en dan met name het voorstel van het 
afdelingsbestuur om in de afdelingsseniorencompetitie geen dubbel te spelen. De ALV heeft het voorstel van 
het AB unaniem aangenomen. De najaarsALV werd gehouden op 15-10-2020, digitaal, gecombineerd met 
een bijeenkomst van alle verenigingen uit de afdelingen Midden samen met het Hoofdbestuur van de NTTB. 
In deze ALV werden de jaarverslagen 2019 behandeld en vastgesteld. 
 
Het aantal leden van de NTTB afdeling Midden (netto) ontwikkelde zich als volgt: 

aantal leden per: Jeugd  M Jeugd  V Senioren  M Senioren  V Totaal 

01-01-2020 449 102 2188 328 3067 

01-01-2019 462 95 2178 330 3065 

 
Wedstrijdsport 
De competitiecommissie bestond uit Antwan Wiegerinck (seniorentriocompetitie), Rens Boer (senioren-
duocompetitie) en Marcel Nieuwendijk (jeugdcompetitie). De competitie kende een allesbehalve soepel ver-
loop. Medio maart werd als gevolg van de coronacrisis de voorjaarscompetitie afgebroken. In het najaar 
werd wel weer begonnen met de najaarscompetitie, maar deze werd medio oktober gestopt. Het coronavirus 
had in 2020 de gehele samenleving in zijn greep, waaronder dus ook onze tafeltennissport. 
 
Sportparticipatie 
Het in 2019 ontstane jeugdplatform ging in 2020 succesvol verder onder leiding van Misja Heller. Naast 
Misja zitten ook Bert van Schaik en René de Gier in de agendacommissie van het jeugdplatform. Dit is een 
overlegorgaan van alle jeugdverenigingen, gericht op samenwerking, op gezamenlijke oplossingen, en op 
een gezamenlijke uitvoering van de jeugdactiviteiten. Flip Valero organiseerde de afdelingstrainingen (onder 
leiding van de trainers Yana Timina en Jochem de Hoop). De Jeugdcup ging in 2020 niet door. 
De girls only-trainingen, op zondagochtend in Soest, gingen tot medio maart succesvol verder, maar ein-
digden toen als gevolg van de coronacrisis. Aan de trainingen werd door gemiddeld 14 meisjes / vrouwen 
deelgenomen. Deze training is alleen voor meisjes en vrouwen. Uiteraard ook met vrouwelijke trainers: Juliet 
van Veen en Irene Aangeenbrug. Er wordt enthousiast getraind, met zeer verschillende niveaus. Na de 
eerste golf van de coronacrisis zijn de girls only-trainingen niet opnieuw opgestart. 
 
Communicatie 
Onze webmaster, Huub Sweerts, heeft de afdelingswebsite keurig onderhouden, waarbij met name de eve-
nementenkalender en het vermelden van alle bekende coronaprotocollen van de verenigingen binnen onze 
afdeling genoemd moeten worden. 
De secretaris stuurde diverse nieuwsbrieven naar verenigings- en afdelingsfunctionarissen. 
 
Overig 
Het afdelingsbestuur dankt eenieder die in het memorabele jaar 2020 een bijdrage heeft geleverd aan de 
afdelingsactiviteiten. 
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7.8 Oost 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
2020 is een jaar dat we snel willen vergeten. Door het virus kwam het afdelingsbestuur slechts vier maal 
bijeen, waarvan tweemaal online. De bestuursleden waren Michel Offringa, voorzitter, Marleen van Ulsen-
van de Vooren, secretaris, Fokke Kraak, penningmeester, Sven Kaptein, breedtesport, en Lars van der 
Zanden, functionaris parasport en sportontwikkeling. Het afdelingsbestuur wordt bijgestaan door Jochem 
Veldmaat en de goed bezette commissies competitie, parasport en bezwaren.  
 
Alle 72 verenigingen kregen na de versoepelingen van de maatregelen hoop en op 10 september kwamen 
de verenigingen bij Swift (D) in Deventer bijeen voor de Algemene Ledenvergadering. Jan Ringenier werd 
voor zijn jarenlange en vooral geweldige inzet als seniorencompetitieleider en jeugdcompetitieleider 
gehuldigd als lid van verdienste. De jaarstukken worden goedgekeurd. Voorzitter Michel Offringa was 
aftredend maar werd herkozen voor een periode van drie jaar. Sven Kaptein was ook aftredend en werd ook 
herkozen voor een periode van drie jaar. Vereniging Kampenion uit Kampen ontving 250 euro én de 
bijbehorende beker voor de grootste ledenwinst bij de jeugd in 2019.  
Het voorstel van het afdelingsbestuur om de voorjaarscompetitie 2020 niet uit te spelen en half september te 
beginnen met de najaarscompetitie werd aangenomen. Teams die vanwege het Covid-19 virus niet wensten 
deel te nemen, kregen de verzekering dat zij hun plek in de volgende competitie behouden.  
Tien verenigingen met jeugdspelers besloten om onder leiding van bestuurslid Lars van der Zanden en 
afdelingsondersteuner John van Hoeven regelmatig bijeen te komen om te onderzoeken hoe de jeugd 
gemotiveerd kan worden om te tafeltennissen en vooral ook om te blijven tafeltennissen.  
Pieter Huiskes besloot om te stoppen als bondsraadslid voor onze afdeling.  
 
Wedstrijdsport 
De NTTB / Afdeling Oost begon in januari 2020 met veel enthousiasme. Op 4 januari organiseerde Effekt'74 
voor de 20e maal de Top 10 heren en de Top 6 dames, een fijne opwarming voor de competitie die in de 
week van 24 januari van start ging. 320 seniorenteams en 73  jeugdteams werden ingeschreven, maar 
helaas ging in de week van 13 maart Nederland op slot. Het gevaarlijke Covid-19 virus zorgde voor het 
stopzetten van de sport in Nederland.  
 
De Afdelingskampioenschappen gingen niet door, evenmin als de Afdelingskampioenschappen Para, de 
bekercompetitie, para-evenementen, jeugdtoernooien, bijscholingen en het jubileumfeest van Smash '70. 
In mei kreeg iedereen wat meer lucht en konden de verenigingen hun zalen weer openstellen voor hun 
trainingen.  
 
In de week van 24 september begonnen 283 seniorenteams en 59 jeugdteams aan de competitie. Na drie 
ronden moest de competitie wederom gestopt worden, het Covid-19 virus waarde nog steeds rond. Weer 
mochten jeugdevenementen geen doorgang vinden, trainerscursussen gingen online, de afdelingsvoorronde 
voor de NJM 2020/2021 kon geen doorgang vinden en ook de bijeenkomst met het Hoofdbestuur op 6 
oktober werd online gehouden.   
 
De afdeling nam afscheid van de competitieleiders Henk Teunissen en Jan Ringenier. Het bestuur prijst zich 
gelukkig met het enthousiasme van hun opvolgers, Han Oldenburg en Wouter Zegers. 
 
Het jaar 2020 was een duister jaar maar we zijn overtuigd dat we hier gezamenlijk goed uitkomen. 
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8  TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020 
 
De NTTB heeft als gevolg van de coronapandemie een bijzonder jaar achter de rug, ook in financiële 
zin. Hoewel de inkomsten terugliepen en achterbleven bij de begroting was de daling van de kosten 
veel groter. Er is dan ook een positief saldo van € 216.000 gerealiseerd. 
 
Balanspositie  
 
Passiva 
De kortlopende schulden zijn met € 62.000 gestegen terwijl de crediteurenpositie is gedaald € 65.000. De 
stijging is te wijten aan de zgn ‘overige’ schulden die hard stegen omdat er voor € 128.000 aan subsidie van 
NOC*NSF is gerealloceerd naar 2021 terwijl deze oorspronkelijk bestemd waren voor 2020 en ook in dat 
jaar reeds zijn ontvangen.  
Er is besloten tot vorming van twee bestemmingsreserves. Ten behoeve van financiering voor additionele 
innovatieve activiteiten van afdelingen in 2021 is € 20.000 bestemd. In het voorjaar van 2021 is besloten om 
aan alle leden het contributietarief voor niet-competitiegerechtigde leden in rekening te brengen. Dit 
veroorzaakt een vermindering van contributie-inkomsten van € 330.000 ten opzichte van de begroting. Voor 
het opvangen van deze teruggang wordt € 195.000 bestemd. Dit bedrag wordt, samen met de aangevraagde 
landelijke steunmaatregelen, voldoende geacht om het tekort op te vangen.  
 
De reeds bestaande bestemmingsreserves blijven bestaan daar voor de doelen waarvoor deze zijn gevormd 
(bestuurlijke vernieuwing en ontwikkeling automatisering) de uitgaven nog worden verwacht.  
 
Activa 
Door de coronapandemie zijn er nauwelijks investeringen geweest in de materiele vaste activa. Wel is door 
het stilleggen van de competitie én het doorontwikkelen van het Digitaal Wedstrijd Formulier de voorraad 
wedstrijdformulierboekjes groter dan we verwachten te verkopen. Hiervoor is een voorziening voor 
incourante voorraad gevormd.  
Door de Fondsbeheercommissie zijn twee nieuwe leningen verstrekt in 2020. Hierdoor zijn de verstrekte 
leningen met € 10.900 toegenomen tot € 35.955.  
De debiteurenstand vertoont hoger dan gebruikelijke standen voor oudere vorderingen. Dit lijkt door de 
coronapandemie te zijn beïnvloed. Er is een voorziening getroffen voor het geval deze oninbaar blijken.  
De overige vorderingen daalden licht. De liquide middelen namen toe met € 315.000.  
 
II Resultatenrekening: 
 
De contributies daalden in vergelijking met 2019 met € 29.000 en waren vrijwel gelijk met de begroting. Het 
bruto ledental daalde, althans voor reguliere leden, naar 25.495. Doordat er slechts zeer weinig activiteiten 
zijn doorgegaan bleef het aantal projectleden steken op 46 projectleden.  
Bij de verwerving van fondsen en subsidies is succes geboekt doordat € 88.115 is toegekend vanuit het 
maatwerkbudget Innovatie en Ontwikkeling van NOC*NSF voor ontwikkeling van Schuiftafeltennis. Ruim 
90% hiervan zal echter pas in 2021 kunnen worden besteed en de opbrengst is dan ook via de balans 
doorgeschoven naar 2021.   
 
ABZ: 
Per saldo is bij ABZ een onderbesteding gerealiseerd van € 73.000. Dit komt deels doordat de Algemeen 
Directeur meer dan voorzien is ingezet ter vervanging van de technisch directeur bij Topsport. Daarnaast 
hebben de afdelingen een forse onderbesteding gerealiseerd.  
 
Opleidingen: 
Het activiteitenniveau is ook hier lager geweest dan gepland. Wel is geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
digitaal aanbod. De vaste formatie is lager dan begroot. Dit heeft twee oorzaken: voor het ontwikkelen van 
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opleidingen wordt meer gebruik gemaakt van externen én de coördinator opleidingen heeft meer tijd moeten 
en kunnen besteden aan coördinatie bij Topsport.  
 
Topsport: 
Ook topsport heeft een onderbesteding: reden is het niet-doorgaan van veel activiteiten. Voor een groot deel 
was weliswaar subsidie van NOC*NSF beschikbaar maar is er altijd 30% eigen bijdrage, welke deels niet is 
ingezet. Ook van de toegekende subsidie van NOC*NSF is een deel doorgeschoven naar 2021, namelijk  
€ 40.000. 
 
Wedstrijdsport: 
Wedstrijdsport heeft een kleine overschrijding van het budget van € 5.000. Dit is voornamelijk te wijten aan 
het feit dat de Dutch Open Para niet heeft kunnen doorgaan.  
 
Sportparticipatie: 
Sportparticipatie heeft een onderbesteding gerealiseerd van € 19.000 euro. De totale uitgaven lagen echter 
€ 110.000 lager, voornamelijk door het verplaatsen van de een groot deel van de ontwikkeling van 
schuiftafeltennis van 2020 naar 2021.  
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Functionele exploitatierekening over 2020

Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 

ABZ 693.049     1.278.336           736.479     1.395.070           723.100           1.333.356           

Administratie en beheer 433.602     414.134     389.350           

Afdelingen 203.697     -                       261.703     102.866              283.000           70.000                 

Algemene Zaken 30.450       15.223       1.153                   25.450             

Bestuurszaken 15.300       40.385       9                           15.300             

Contributies 1.093.852           2.870          1.094.439           1.081.356           

Overige baten 2.000                   12.138                 2.000                   

Subsidie NOC*NSF 182.484              184.465              180.000              

CRM - Relatie- en ledenbeheer 10.000       2.163          10.000             

MarComm 126.660     75.450                 118.647     46.469                 127.476           48.350                 

Algemeen 97.910       94.749       102.226           

Sponsoring, rechten en advertenties 4.375          63.700                 581             40.333                 3.875               39.600                 

Promotie 16.000       3.000                   18.292       13.000             

Verkoop/verhuur 8.375          8.750                   5.024          6.136                   8.375               8.750                   

Opleidingen 111.833     58.840                 43.977       28.877                 77.249             44.225                 

Bijscholingen 2.500          2.263          2.500               

Eigen bijdragen 50.845                 28.877                 44.225                 

Kadervorming - algemeen 79.703       6.000                   30.379       54.889             

Scheidsrechter 2.560          286             3.160               

Toernooileider (niveau 2 tm 4) 2.870          20                1.000               

Trainersopleiding (niveau 1-5) 24.200       1.995                   11.029       15.700             

Sportparticipatie 343.638     174.865              232.458     83.442                 235.730           48.950                 

Algemeen 131.393     122.078     125.500           

Doelgroepen 68.750       46.250                 42.824       45.676                 59.600             38.950                 

Sportpromotie/Imago 98.995       90.115                 32.129       22.957                 11.630             4.500                   

Clubadvies 44.500       38.500                 35.427       14.808                 39.000             5.500                   

Wedstrijdsport 330.223     196.868              175.806     37.093                 323.587           184.848              

Competitie en vergoedingen 3.500          12.600                 686             740                       1.250               23.100                 

Scheidsrechters en vergoedingen 44.069       33.740                 28.043       19.071                 32.655             11.220                 

Toernooien en vergoedingen 257.404     134.528              118.937     7.487                   264.432           137.028              

Topevenementen en vergoedingen 25.250       16.000                 28.140       9.794                   25.250             13.500                 

Topsport 734.657     555.700              688.157     620.737              620.828           448.241              

Dames 343.788     281.710              331.815     312.540              171.972           144.991              

Heren 42.356       8.500                   28.183       8.517                   17.265             8.500                   

Onder 13 45.624       12.000                 40.203       23.623                 357.888           270.250              

Para 302.888     253.490              287.955     276.057              23.703             14.500                 

50.000             10.000                 

Eindtotaal 2.340.059 2.340.059           1.995.524 2.211.687           2.107.970       2.107.970           

Positief saldo -              216.162    -                    

Bijdrage uit contributie / algemene inkomsten:

ABZ -585.287             -658.591             -610.256             

MarComm 51.210                 72.178                 79.126                 

Opleidingen 52.993                 15.101                 33.024                 

Sportparticipatie 168.773              149.016              186.780              

Wedstrijdsport 133.355              138.714              138.739              

Topsport 178.957              67.420                 172.587              

Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021


