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Te behandelen op 9 oktober 2021:

Informele Bondsraadsvergadering

Korte omschrijving:
1. Inleiding:
De NTTB heeft in de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 op basis van de richtinggevende notitie
'Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB” besloten haar
organisatie- en bestuursmodel in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingsfase waarin de NTTB
zich bevindt. Daarbij zijn de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur in acht genomen. De hooflijnen van dit
organisatie- en bestuursmodel richten zich op:
- een optimaal samenspel tussen alle betrokkenen op basis van afspraken gericht op de inhoudelijke
doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan van de NTTB;
- eenheid van beleid, zonder beleidsconcurrentie;
- borgen c.q. verstevigen van het “dichtbij gevoel” van tafeltennisverenigingen en tafeltennissers in een
(jaarlijkse) interactieve beleidscyclus, die vanuit de input van alle betrokkenen leidt tot eenheid van
beleid en gezamenlijke uitvoering met ruimte voor “couleur locale” bij uitvoering;
- een strategisch en collegiaal acterend bondsbestuur, dat heldere keuzen maakt en slagvaardig leiding
geeft aan het proces van strategische doelrealisering;
- een krachtige toezichthouder, met invloed op de strategische keuzen en goed zicht op de behaalde en
niet-behaalde doelen en resultaten;
- goed doordachte verhoudingen binnen de organisatie (Bondsraad, Bondsbestuur en Bondsbureau), de
commissies en de regio’s;
- een organisatie met executiekracht en beleidsvoerend vermogen, die gebruik maakt van een sterk
ontwikkeld en gezamenlijk vormgegeven werkorganisatie (Bondsbureau, accountmanagement,
commissies) en de inbreng van deskundige en representatieve leden.
2. Inrichtingsvraagstukken:
Op 26 juni 2021 heeft de Bondsraad de bovengenoemde richting vastgesteld. Hiermee is de 1e fase van
de organisatieontwikkeling met een besluit afgerond. Ook heeft de Bondsraad de inrichtingsvraagstukken
(2e fase) ter verdere uitwerking gedefinieerd:
 Planning van de beleidscyclus en de wijze van organisatie van ledenparticipatie;
 Aantal leden en samenstelling (wel/geen functiezetels) van de Bondsraad;
 Vaststelling aantal en opties Regio’s en kieskringen t.b.v. verkiezingen Bondsraadsleden;
 Organisatie en procedures verkiezingen Bondsraad (wel/geen kiescommissie);
 Uitwerken profielen bestuursorganen en diversiteitsbeleid ;
 Uitwerken functieprofiel en functiebenaming “Accountmanager” en onderzoeken of de huidige
Afdelingsondersteuners behouden kunnen blijven en rol en plaats (regio)commissies;
 Effecten voorziene rol op kwaliteit en kwantiteit Bondsbureau financiële consequenties keuzes;
 Overgangsfase voor bestuurlijke geledingen en mogelijke wijzigingen voor medewerkers;
 NTTB-BestuurdersOpleiding.
3. Inhoudsopgave notitie:
Alle bovengenoemde inrichtingsvraagstukken alsmede de gemaakte opmerkingen in de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 en overige ontvangen feedback en opmerkingen worden in het concept
inrichtingsplan nader uitgewerkt en geclusterd in de volgende 5 hoofdstukken:
 Hoofdstuk 1: Organisatieontwikkeling NTTB
 Hoofdstuk 2: Beleidscyclus
 Hoofdstuk 3: Functie- en bestuursprofielen.
 Hoofdstuk 4: Vormgeving Regio’s
 Hoofdstuk 5: De transitie

Voor de uitwerking heeft het Bondsbestuur een uitwerkingsgroep in het leven geroepen bestaande uit
vertegenwoordigers vanuit de werkorganisatie, het bestuur en andere betrokkenen die op basis van de
door de Bondsraad aangedragen inrichtingspunten de coördinatie van de uitwerking ter hand hebben
genomen. Daarnaast is een aantal betrokken mensen uit de organisatie geconsulteerd die met de
concepten van de uitwerkingsgroep hebben meegelezen en daarop feedback hebben gegeven. De
werkgroep stelt onder andere op basis van de feedback uit de regiobijeenkomsten voor om de naam
regio’s te vervangen door clusters. Dit is in de concept inrichtingsnotitie reeds aangepast. De
uitwerkingsgroep is na 26 juni 2021 vier keer bijeengeweest in wisselende samenstellingen.
4. Vervolgproces:
Het Bondsbestuur belegt op 9 oktober 2021 een informeel overleg over de inrichtingsvoorstellen met de
Bondsraad in aanloop naar de besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 11 december 2021.
In deze bijeenkomst zullen alle separate hoofdstukken uit het concept inrichtingsplan op hoofdlijnen
worden toegelicht, in groepjes worden besproken/bediscussieerd en plenair worden teruggekoppeld. Zo
mogelijk worden hieruit conclusies en aanbevelingen getrokken richting het definitieve voorstel.
In de afdelingsbijeenkomsten dit najaar met de verenigingen, de landelijke commissies en
afdelingsfunctionarissen wordt eveneens een inventarisatie gehouden over het nieuwe organisatie- en
bestuursmodel. De “oogst” vanuit deze bijeenkomst zal eveneens worden meegenomen in het definitieve
besluitvormende voorstel aan de Bondsraad van 11 december 2021. Indien noodzakelijk en/of gewenst
kan er door het Bondsbestuur tussen de informele bijeenkomst van 9 oktober en de formele vergadering
van 11 december 2021 nog een 2e informele bijeenkomst worden belegd.
5. Fasering besluitvorming:
De besluitvorming omtrent het organisatie- en bestuursmodel is als volgt gefaseerd:
 Bondsraad 26 juni 2021 (fase 1):
o Besluitvorming notitie ”Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en
bestuursmodel voor de NTTB” met de richting van de Organisatieontwikkeling door de
Bondsraad.
 Bondsraad 11 december 2021 (fase 2):
o Besluitvorming inrichting door middel van “Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB”
met daarin de uitwerking van de onder punt 3 weergegeven punten.
o De besluitvorming zal voorafgegaan worden door een informeel overleg met de Bondsraad
op 9 oktober 2021.
 Bondsraad november 2022 (fase 3)
o Bestendiging van de besluiten van de Bondsraad van juni en/of november 2021 in statuten
en reglementen.
De formele start van het nieuwe organisatie- en bestuursmodel wordt voorzien op 1 januari 2023. De
transitie daarvan is beschreven in hoofdstuk 5 van bijgaande concept notitie. Indien mogelijk, praktisch en
op basis van de genomen besluiten zullen in het kader van het verrichten alvast zaken worden
geïmplementeerd.

Gevraagd besluit:
 Bespreking van en discussie over het voorstel voor de inrichting (fase 2) van de notitie “Concept
Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB” (versie september 2021).
 “Opdracht” van de Bondsraad voor aanpassingen richting de besluitvorming op 11 december 2021
van het Inrichtingsplan.

