Opmerkingen, vragen en suggesties uit de zes regiobijeenkomsten
Onderstaand vindt u een weergave van de opmerkingen, vragen en suggesties die aan de orde zijn
geweest bij de regiobijeenkomsten. Soms zijn vragen vaker gesteld, waardoor niet alle vragen 1 op 1
zijn terug te vinden. Na afloop van alle bijeenkomsten zijn de vragen samengevoegd en de
antwoorden opnieuw gecontroleerd en op punten aangevuld en/of aangepast. De term cluster wordt
mogelijk nog vervangen door een andere naamgeving.
Als er aan de hand van dit document (nieuwe) vragen zijn, stel deze dan via jong@tafeltennis.nl of
info@tafeltennis.nl.
V = Vragen

A = Antwoord

S = Suggestie

CORONA
Alle actuele vragen en antwoorden op het gebied van Corona zijn te vinden op:
https://www.nttb.nl/coronadossier/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
(De antwoorden gegeven op de regiobijeenkomsten kunnen inmiddels achterhaald zijn.)

SPORTPARTICIPATIE
V: WBTR-regels zouden niet voor kleine verenigingen van toepassing zijn. Daar zou nog een reactie
over komen.
A:. Wij hebben de model-statuten laten aanpassen en beschikbaar gesteld op de website
https://www.nttb.nl/wbtr
Voor onze tafeltennisverenigingen zijn er relatief kleine aanpassingen noodzakelijk. Het belangrijkste
is: regel je bestuurlijke zaken goed. Hoe? Daar helpt een speciaal stappenplan je bij.
V: Wat houdt OldStars tafeltennis in?
A: OldStars tafeltennis is een programma , ontstaan vanuit het Nationaal Ouderenfonds en de
Tafeltennisbond, waarbij breed motorisch bewegen centraal staat (ASM - Atletic Skills Model)in een
tafeltennis omgeving. Werken aan de vitaliteit van de oudere sporter Tevens gaat er veel aandacht
naar het sociale aspect en de participatie binnen de vereniging.
De trainer/begeleider van deze groep volgt (verplicht) voor aanvang van het programma een ASM
introductiedag. Bettine Vriesekoop geeft als ambassadeur van het OldStars programma een kick-off.
Daarna gaat de club zelfstandig met OldStars aan de slag. Verenigingen die geïnteresseerd zijn
kunnen zich melden via info@oldstars.nl , waarna er eerst een intakegesprek volgt.
50ViTT bestaat niet meer, maar dat is opgegaan in OldStars.
S: Na de clinic van Bettine moet de vereniging het verder oppakken. Dat is een investering, want je
moet veel doen, ook bijvoorbeeld de PR. Dan komt het wel los. Bettine vertelt o.a. over het onderzoek
dat zij met Erik Scherder heeft gedaan: “Wat doet tafeltennis met de witte stof en hoe kun je langer
actief blijven via tafeltennis”.
In Brabant is het Sportservicebureau via sportcoaches actief voor contacten met ouderen en
parasporters.
A: Bij gemeenten en provincies zijn altijd veel mogelijkheden. Kleinere verenigingen kunnen dat wat
lastiger organiseren.
V: Zijn de uitkomsten van de monitor deelbaar?
A: Dat kan op verzoek via Marthijn van der Wal

V: Vorige week kwam het beschikbare reclamemateriaal ter sprake. Wat zouden we bij de NTTB
kunnen halen?
S: We moeten elkaar daarin beter vinden. Via een site aangeven wat beschikbaar is en wat de
mogelijkheden zijn?
A: Een aantal gadgets is vandaag beschikbaar gesteld. Dit is laagdrempelig. Bijv. banners zijn te leen.
V: Met name bij de jeugd is het ledenverlies groot. Wordt navraag gedaan waarom leden stoppen?
A: Bij vertrek vragen wij het wel na, maar we vragen niet wat ze wel gaan doen.
S: Zoek andere spelvormen, onderzoek of een overdag competitie voor ouderen haalbaar is.
S: Veel kinderen zijn gestopt bij een sportvereniging. Daar ligt een kans om zoekende kinderen binnen
te halen
V: Het blijft natuurlijk altijd het streven om trainers op te leiden voor een diploma, maar er is een grote
groep trainers die al 30 jaar training geeft zonder een trainersdiploma te hebben. Kunnen we hen
enthousiasmeren door een clinic of workshop te organiseren zonder dat het meteen een opleiding is?
S: Stel oefeningen beschikbaar voor die trainers, zodat ze kunnen variëren.
Blijf vooral inzetten op Sportparticipatie!

OPLEIDINGEN
V: Wordt in het voorjaar 2022 een TL4 opleiding georganiseerd?
A: Dat is de bedoeling. TL3 dient daarvoor eerst afgerond te zijn. Deze loopt nog tot en met maart
2022.
S: Ieder jaar moet in elke afdeling in ieder geval een opleiding doorgaan, ongeacht het aantal
deelnemers en eventuele tegemoetkomingen vanuit het Sportakkoord.
A: Er wordt gekeken naar de behoefte. Aanbod kan eventueel afdeling-overstijgend zijn.
S: De landelijke organisatie heeft de nodige kennis over de mogelijkheden van het Sportakkoord. Zet
die kennis in ten behoeve van afdelingen/verenigingen.
A: Dat wordt gedaan, zie website nttb.nl.
V: Wat is de stand van zaken m.b.t. het Spelregelbewijs? Is een percentage bekend hoeveel
jeugdspelers het Spelregelbewijs inmiddels hebben?
A: Het aanbod is er nog steeds. In meerdere mailings zijn jeugdleden benaderd. Uiteindelijk moet
iedereen die speelt een spelregelbewijs behalen. Er zijn ook suggesties gedaan en aanpassingen.
Er is nog geen exact percentage bekend in relatie tot de najaarscompetitie, dat gaan we uitzoeken.
V: Is het hebben van een Spelregelbewijs een verplichting? Hoe wordt hierop gehandhaafd?
A: Het is een verplichting/beleid. In andere sporten moet je een spelregelbewijs hebben voordat je
kunt sporten. Wij zijn begonnen bij de jeugd. Het wordt geleidelijk ingevoerd, op dit moment nog
zonder sancties.
S: Beloningen geven werkt beter dan straffen.
V: Een bondsscheidsrechter 4 is teruggegaan naar een sr3+ om zijn vereniging te helpen. De SR3
opleiding klopt niet meer.
A: Dat was niet de bedoeling. De intentie was om de verenigingen de mogelijkheid te bieden om te
besparen op de arbitragekosten.
V: Moet je voor de trainersopleiding bij TT1 beginnen?
A: Nee, dat kan ook bij 2 of 3, maar dan is het handig om vooraf even te overleggen, om de
mogelijkheden te bespreken. TT1 is ook meer bedoelt voor het begeleiden van een team het is geen
echte trainersopleiding.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING
S: Laat de visualisaties die over het richten zijn gemaakt zien om het beeld helderder te maken.
A: Alle visualisaties die zijn gemaakt zijn te vinden op de pagina Organisatieontwikkeling op nttb.nl
V: De afdelingen worden opgeheven en een Accountmanager Verenigingen wordt geïntroduceerd. De
Bondsraad bepaalt het beleid. Hoe kan ik dat Bondsraad(BR)-lid leren kennen?
A: Nu worden BR-leden verkozen door de afdelingen, maar de afdelingen worden opgeheven. in de
toekomst kiest het cluster een BR-lid als vertegenwoordiger in de Bondsraad. Een Accountmanager
Verenigingen komt informatie/producten/diensten halen en brengen bij de verenigingen.
De huidige afdelingsondersteuners werken onder leiding van het Afdelingsbestuur (AB) en nemen
vaak bestuurstaken over. Een Accountmanager Verenigingen werkt onder aansturing van het
Bondsbureau (Bb).
V: Wat worden de taken van de Accountmanagers Verenigingen?
A: De afdelingen worden opgeheven, dus er zijn geen AB’s en minder afdelingscommissies. De
informatie moet bij de verenigingen komen en de informatie moet bij de verenigingen opgehaald
worden. Actieve verenigingen komen wel bij het Bb, b.v. voor een trainersopleiding via het
Sportakkoord.
V: Kan 1 Accountmanager Verenigingen beter alle taken uitvoeren dat een maximaal bezet AB?
A: Dat hebben we niet gezegd. De afdelingsbestuurslaag gaat er tussenuit en daarmee ook de
beleidsconcurrentie. De Accountmanager Verenigingen kan niet al dat werk zelf verrichten, daarom
willen we de huidige vrijwilligers er graag bij betrekken, onder aanvoering van de Accountmanager
Verenigingen.
V: Is het nieuwe systeem wel zo goed voor de goed bezette en goed functionerende afdelingen?
A: Als we met elkaar de bond zijn, moeten we ervoor zorgen dat het overal goed functioneert.
NB: opgemerkt wordt dat niet alle nu goed functionerende afdelingen ook altijd zo goed bezet waren.
V: Als het werkt worden de lijnen met de commissies korter.
A: Dit wordt bij de inrichting besproken. Relevant bij de clusters zijn de Accountmanagers
Verenigingen. Deze geeft informatie door aan het uitvoerende Bb en dat gaat door naar de
Bondsraadvergadering (BRV). De Accountmanager Verenigingen kan de couleur locale overbrengen.
V: Wat is de meerwaarde van een cluster t.o.v. een afdeling?
A: Een cluster staat dichter bij de verenigingen.
V: Heb je nog een Bondsraad nodig?
A: In eerste instantie was het idee een ALV met alle verenigingen te houden. Dat is echter niet te doen
met ruim 500 verenigingen. Om het beheersbaar te houden moet een getrapte vertegenwoordiging
worden ingesteld.
Daarnaast kan de vereniging input leveren in de beleidscyclus. Nu kan dat alleen via het BR-lid.
V: Het kost al genoeg moeite om de eigen vereniging draaiende te houden, laat staan dat we ons
bezig houden met beleid buiten de vereniging.
A: We willen de afstand tot de verenigingen kleiner maken. We willen hen nog meer betrekken bij de
activiteiten en de signalen vanuit de verenigingen horen om te weten wat ze nodig hebben.
V: Wordt hiermee het verkleinen van de afstand tussen HB en verenigingen bedoeld?
A: Hiermee wordt de afstand tussen de organisatie en de verenigingen bedoeld.
V: Is het niet de verwachting dat bij de clusters de kleinere verenigingen afhaken door minder binding.
Hoe zien de clusters eruit?
A: Dat komt aan de orde bij de inrichting.
V: Zijn er al ideeën over de samenstelling van de clusters?
A: wij gaan dat nog bekijken.
V: is het niet een herindeling van afdelingen?

A: De huidige afdelingscompetities verdwijnen niet. De competities staan helemaal buiten deze
organisatie-ontwikkeling. Integendeel, het zou kansen kunnen bieden door b.v. het instellen van een
commissie competitieleiders.
V: De afdelingen blijven voor de competitie bestaan. De competities gaan dus over de clusters heen?
A: Een cluster is iets anders dan een afdeling.
V: Als het cluster kleiner wordt, wordt dan de competitie ook kleiner?
A: Nee, het cluster staat los van de competitie.
V: Aangegeven wordt dat beleidsconcurrentie opgeheven moet worden. Dat betekent b.v. dat het
landelijke competitiebeleid niet mag botsen met het lokale competitiebeleid. Betekent dat dat overal
verplicht b.v. de duocompetitie aangeboden moet worden?
A: Het landelijk beleid moeten we vertalen naar de clusters, dat moeten we met z’n allen doen. Maar
er is wel ruimte voor de “couleur locale”.
V: Dus landelijk inzetten op para, dan moet dat in alle clusters. De wat-vraag is landelijk, de hoe-vraag
is lokaal.
A: Dat klopt.
V: Wat zijn clusters?
A: De afdelingen worden opgeheven en kleinere groepen verenigingen komen in een cluster. In dit
cluster is ruimte voor themabijeenkomsten, gezamenlijke initiatieven en wordt de vertegenwoordiging
naar de BRV georganiseerd.
S: Wij gaan nadenken over een goede inrichting van clusters. Gezien de rol van de clusters denken
wij dat de clusters te klein worden. Als de basis “jeugd” wordt dan vallen er verenigingen erbuiten.
Kleine clusters kunnen nadelen hebben en misschien minder goed werken. Als je de betrokkenheid
wilt verhogen, moet je kwalitatief goede clusters hebben.
V: Wat doet de entiteit cluster?
A: Een cluster geeft input op de beleidscyclus cluster geeft input. Door kleine clusters verbetert de
nabijheid en hopelijk ook de betrokkenheid van de verenigingen. De afstand tot de landelijke
organisatie voelt te groot. Het is van belang om iedereen erbij te betrekken.
S: Bij kleinere clusters ken de verenigingen elkaar en is de communicatie gemakkelijker.
Voorkeur voor een cluster met dezelfde belangen als de eigen vereniging, zodat ook de verenigingen
om ons heen actief worden, anders wordt het lastig en verandert er niets.
V: Is het de bedoeling om activiteitenplannen per cluster op te stellen?
A: De clusters worden ingedeeld om de verenigingen te ontzorgen en actief te ondersteunen, ook bij
het opstellen van activiteitenplannen.
V: Wat gebeurt er met de functiezetels?
A: Die vervallen
A: De clusters komen dichter bij de verenigingen. Een cluster bestaat uit een aantal (grote en kleine)
verenigingen, ondersteund door een Accountmanager Verenigingen. Bij het vormen van een cluster
wordt ook rekening gehouden met het aantal leden.
Er komt geen clusterbestuur, maar hopelijk ontstaan de nodige informele contacten, met meer of
mindere ondersteuning van de Accountmanager Verenigingen. Een Accountmanager Verenigingen
kan veel betere contacten leggen tussen de verenigingen onderling en activiteiten organiseren.
V: Een cluster is dus meer dan mijn eigen vereniging en de omringende verenigingen? Organiseert de
Accountmanager Verenigingen dat?
A: Ja. Een Accountmanager Verenigingen kan b.v. de samenwerking bij sport overdag organiseren.
Tegenwoordig wil men ongebonden sporten. En zo zijn er diverse ontwikkelingen.
V: Is het aantal clusters en dus het aantal Bondsraadsleden al bepaald?
A: Nee, dat hangt ook af van de verdere ontwikkeling. De 1e stap is richten (geaccordeerd door de
BRV), de 2e fase is inrichting (met de vraag: hoeveel clusters, hoeveel av’s, enz.) de 3 e fase is
verrichten.

V: De BRV bestaat uit een even aantal leden. Oneven wordt geadviseerd. Denk daaraan bij het
indelen van de clusters.
A: In de tijd dat de statuten gemaakt werden was de besluitvorming anders geregeld. Nu worden
besluiten genomen met de helft +1 van het aantal stemmen of met 2/3 meerderheid.
V: Worden de clusters variabel? Is de indeling nog aan te passen?
A: Wij stellen voor een cluster voor 3 jaar in te stellen. Een cluster is dynamisch, moet dichtbij en
flexibel zijn.
V: Wanneer is er meer duidelijkheid over de inrichting? Wij ontvangen graag informatie over de
succesverhalen van andere bonden.
A: Op 9 oktober volgt een tussenrapportage van de BRV, ter voorbereiding van het besluit over de
inrichting in december. Als dat tijdspad niet haalbaar is, wordt het opgeschoven.
V: Kan het zijn dat de BRV het voorstel niet goedkeurt?
A: Ja dat kan. Als de BRV op basis van de discussie in en input uit het land het niet rijp vindt voor
besluitvorming moet opnieuw gekeken worden.
V: Worden de verenigingen tussen nu en 9 oktober op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?
Als het de bedoeling is om met de nieuwe structuur dichter bij de verenigingen te komen, neem ze dan
mee in de ontwikkeling en geef ze informatie.
A: We gaan kijken hoe we dat kunnen doen. We komen in ieder geval volgend jaar terug met de stand
van zaken.
V: Wat is een belangrijke drijfveer om te veranderen?
S: Stel een evaluatiecriterium vast om meetbaar te maken hoe je de resultaten kunt bekijken.
A: Vaak wordt de evaluatie uit het oog verloren. Goede evaluatiecriteria worden opgesteld.
S: We zoeken nog naar een goede naam voor “cluster”.
V: Is “cluster” niet gewoon een andere naam voor “regio”?
A: Regio wordt geassocieerd met een regiobestuur en dat willen we niet.
V: In de BRV is gesproken over 5 regio’s, maar dat is wezenlijk anders dan wat hier besproken is. De
slag naar de clusters met 40 of 50 verengingen is te groot. Een BR-lid is verbaasd over de nu
gepresenteerde indeling
A: Een regio is geen cluster. Per cluster wordt een Accountmanager Verenigingen aangesteld. We
hebben “regio’s” vervangen door “clusters”. Het zijn werknamen.
De werkgroep is met de 5 regio’s aan de slag gegaan. Maar met 110 verenigingen kun je niet dichter
bij de leden komen. Dan worden de regio’s te groot. Dit is voortschrijdend inzicht. We horen in oktober
of de BRV het daarmee eens is.
A: Wat is de rol van de Accountmanager Verenigingen?
V: Hij moet actief brengen en halen en communiceren. Zijn functie valt onder het Bb.
V: Moet ieder cluster een BR-lid voordragen?
A: Ja en voor de continuïteit is het belangrijk zij voor een langere periode (benoemingsperiode van 3
jaar) beschikbaar zijn, zodat het BR-lid niet steeds wisselt. Daarnaast wordt gevraagd om ook een
vervanger te kiezen die voor 3 jaar wordt benoemd. De details worden bij het verrichten ingevuld.
Een door het cluster benoemd BR-lid krijgt zijn informatie uit het cluster. Hiervoor zijn goede contacten
tussen de verenigingen van het cluster en het BR-lid nodig
V/S: Referendum /enquête In het kader van dichter bij de verenigingen komen: Wat willen
verenigingen..
A: In de ledenparticipatiecyclus komt de vereniging steeds weer terug door fysieke bijeenkomsten,
online bijeenkomsten op diverse momenten in de cyclus.

V: Is er een schets van een cluster? Hoe loopt de informatie-uitwisseling en de verkiezing BR-leden?
A: Idee is nu dat de verenigingen in een cluster met een Accountmanager Verenigingen afspraken
maken en een BR-vertegenwoordiger beschikbaar stellen. De verenigingen zelf richten e.e.a. in. Dat
wordt niet van bovenaf opgelegd.
V: Hoe wordt de organisatie van de Afdelingskampioenschappen geregeld?
A: Dat worden regionale kampioenschappen. Mogelijk zijn er vrijwilligers die de AK’s in meerdere
huidige afdelingen willen organiseren.
S:Organiseer dit op provinciaal niveau.
V: Blijven de afdelingswebsites bestaan?
A: Nee, die vervallen en worden geïntegreerd in de landelijke website. We zullen daar de huidige
betrokkenen bij betrekken.
S: De naam Accountmanager Verenigingen klinkt afstandelijk. Alternatief: clustermanager?
A: we hebben hier discussie over. Wel dynamiek in de naam.
V: Raken we door het opheffen van de afdelingen niet veel know-how kwijt?
A: Ook in de nieuwe structuur zijn vrijwilligers nodig en we hopen dat de huidige vrijwilligers in de
nieuwe structuur hun steentje kunnen en willen bijdragen.
V: Kun je als vereniging in meerdere clusters zitten?
A: Nee. Verenigingen in een cluster ondersteunen elkaar.(bv: jeugdteams die gezamenlijk in 1 zaal
competitie spelen).
Clusters zijn vooral bedoeld om een BR-lid af te vaardigen en binding te krijgen met de verenigingen
om je heen. Dat wordt geborgd in de bijeenkomsten van het cluster.
V: Hebben verenigingen zelf iets te zeggen over de indeling in clusters?
A: Dit doen we in goed overleg. Wij zoeken nog naar de grootte van de clusters en hoe de indeling
gemaakt moet worden. maken. We kijken wel naar affiniteit van de verenigingen.
Een cluster is een organisatorische eenheid met een stem in de BR . De Accountmanager
Verenigingen is het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen in een cluster in een bepaald
werkgebied met een geografische afbakening.
Een Accountmanager Verenigingen ondersteunt een aantal clusters.
Ieder cluster krijgt een stem in de BR / moet een stem in de BR hebben. Een BR-lid wordt gekozen
door een cluster.
Daarnaast brengen we verenigingen met eenzelfde probleem met elkaar in contact om hierover te
discussiëren en oplossingen te vinden.
V: Vraag de clubs hoe ze met een andere club kunnen samenwerken en wat ze ervan vinden om in
een cluster te werken. Leg alle ideeën die waarde hebben voor aan de clubs om erachter te komen
wat men wil.
A: Probeer dichter bij elkaar te komen. In de huidige structuur zit de afstemming bij de BRV. Los
daarvan lijkt het niet opportuun om alle verenigingen een enquête sturen.
V: Het is van belang om te weten welke clubs in een cluster zitten. Daar kunnen verschillen in zitten.
A: We zijn er nog niet uit; Clusters met verenigingen op grootte, jeugd, senioren.
V: De functie van Accountmanager Verenigingen wordt een betaalde functie. Wat is de budgettaire
verwachting?
A: Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal moet blijven. Dat is een uitdaging die door de BRV is
meegegeven.
V: Zijn clusters nodig? Tafeltennis is een heel kleine sport geworden.
S: Regel alles centraal. Het gaat hier om veel zaken en tegelijkertijd nergens over (bv eredivisie en 7
wedstrijden in 1e divisie).

A: Het doel is om verenigingen in een cluster sterker met elkaar te verbinden en de verenigingen
dichter bij de BR te brengen.
We streven ook naar meer uniformiteit en de uitvoering van het landelijke beleid. Via de afdeling ging
dat niet altijd naar wens. (Bv de uitwerking van de visie Wedstrijdsport naar bepaalde doelgroepen,
zien we graag in het hele land terug.) Clusters kunnen een “couleur locale” aanbrengen.
V/S: Onze organisatie moet sneller en slagvaardiger worden, want dit is nu een log apparaat. Om
draagvlak te creëren moet meer aan marketing worden gedaan.
A: de NTTB zijn wij samen. De verenigingen zijn er niet voor het Bb, maar het Bb is er voor de
verenigingen, om te ondersteunen.
V: Blijven de lokale commissies bestaan?
A: De lokale commissies moeten blijven bestaan voor de uitvoering van activiteiten, maar gaan onder
landelijke commissies vallen.
V: De bezetting van commissies is van belang voor continuïteit. Zijn er over 3 jaar nog steeds
commissies en vrijwilligers en zijn de commissies dan helemaal bezet? Hoe gaat de organisatieontwikkeling bijdragen aan het vullen van de commissies?
A: We willen graag nauwer contact met de verenigingen vanuit het Bb. We leren de verenigingen beter
kennen en hebben directer contact met commissieleden. We hopen dat de huidige vrijwilligers blijven.
Het is de bedoeling om alle commissies samen te voegen in een landelijke commissie en daardoor
meer slagkracht te krijgen.
V: Is door de werkgroep bij de commissies nagevraagd of zij hiermee ook akkoord gaan en dit willen?
S: Benader de commissieleden en bevraag hen.
A: We gaan met commissieleden en AB-leden in gesprek om te bezien wat zij in de toekomst willen
doen.
V: Gaan de commissies van de Bondsraad (Tuchtcommissie, Commissie van Beroep, Financiële
Commissie, Reglementscommissie, Fondsbeheerscommissie en Commissie Onderscheidingen) ook
onder het Bb vallen?
A: Nee, deze blijven ressorteren onder de BRV.
V: De afdelingen stellen het competitiereglement deel III vast.
A: Als de afdelingen zijn opgeheven kan de ALV dit niet meer vaststellen. Besluiten over reglementen
worden genomen in de BRV.
V: Het is belangrijk dat draagvlak wordt gecreëerd voor de activiteiten. Wij zijn allemaal bezig met het
werven van leden. Nu moeten we invloed nemen en van tafeltennis een sexy sport maken.
A: We willen dichter bij de verenigingen komen en de producten en successen delen, met de
verenigingen. Als een vereniging alles inzet op jeugd, kunnen ze niet op andere gebieden actief
worden. Daar willen wij helpen. Bekend is dat ongeveer 150 verenigingen minder dan 20 leden
hebben. Daar hoeven we geen beleid voor te maken. Wel voor de verenigingen die willen groeien en
ontwikkelen.
V: Zijn afdelingen heel erg tegen dit plan?
A: De aanleiding was dat niet alles goed op de rit stond. Als dat het geval was geweest was niemand
erover begonnen, maar het liep stroef en moeilijk. De eigen koers werkte hier niet.
Opgemerkt is dat de leegloop van de afdelingen de eigen schuld van de verenigingen is. Zij hadden
zich kandidaat moeten stellen voor de AB’s, maar hebben dat niet gedaan.
De BRV moet keuzes maken op basis van de afdelingsverslagen.
V: Namens 19 verenigingen in West vinden wij de onderbouwing van het voorstel niet voldoende en
we missen de financiële paragraaf. Wat is de lijn en hoe gaat dat betaald worden?
A: Dat de organisatieverandering kostenneutraal doorgevoerd moet worden is een van de
uitgangspunten die de Bondsraad aan het Hoofdbestuur had mee gegeven. De nader uitwerking van
de financiële paragraaf volgt in de volgende fases (‘inrichting’ en ‘verrichten’).

V: In een cluster gaan misschien 2 of 3 verenigingen iets gaat doen en met de andere verenigingen
niet. In eerste instantie werd gesproken over 5 regio’s en nu over 40 clusters. De BR-leden zijn nu al
niet te vinden en met 40 clusters wel?
A: Door dichter bij de verenigingen te komen wordt meer betrokkenheid gegenereerd.
V: Waarom heeft het HB dit voorstel gedaan?
A: Het is geen idee van het HB, maar van de BRV. De BRV heeft de Taskforce een opdracht gegeven
en de Taskforce heeft een analyse geprobeerd te maken van de werking van de huidige structuur,
maar heeft dat niet kunnen afmaken en heeft vervolgens de opdracht teruggegeven. Vervolgens heeft
de BRV het HB de opdracht gegeven om met een voorstel te komen en een organisatiedeskundige in
te schakelen. Volgens de BRV is de onderbouwing er wel. De deskundige die is ingeschakeld heeft
hier ervaring mee. Er wordt al ruim 2 jaar moeite gedaan om tot een oplossing te komen. Er is wel
onduidelijkheid, maar geen losse flodders of losse ideeën. Evaluaties van de andere bonden waar dit
proces plaats heeft gevonden zou kunnen helpen om helderheid te scheppen. Daar zou dan ook het
financiële plaatje helderheid kunnen geven.
V: Hoe verhoudt deze schets zich t.o.v. andere sportbonden?
A: Een aantal sportbonden heeft een vergelijkbaar traject achter de rug. Jaap Wals heeft deze
trajecten ook begeleid en is nu actief voor de NTTB. De verwachting is dat meerdere bonden
overgaan naar deze structuur.
S: Stel de vragen aan de BR-leden, het is de taak van de BRV om hierover te praten.
V: Dit is aan de BR-leden gevraagd en zij waren ontevreden over het voorstel. Ik hoor nu meer
knelpunten dan in eerste instantie.
Ik mis de analyse.
Het plan van aanpak verdient niet de schoonheidsprijs.
A: Er is alles aan gedaan om zaken te verhelderen. Alle stukken staan op de NTTB-site.
We kunnen kijken of we de evaluaties/analyses van de genoemde bonden, de deskundigen en van
het College van Voorzitters (CvV) eveneens beschikbaar kunnen maken.
V: Als je dit soort trajecten goed wilt doen, moet je helder maken wat je precies bedoelt. Ik kan niet
beoordelen wat er straks beter gaat. Dit sluit aan op het verzoek om de analyse op 1 of 2 a4tjes op te
schrijven: wat zijn de processen, wat zijn de problemen, op basis van welke criteria is dit een goede
oplossing voor tafeltennissend Nederland. Dat inzicht hebben wij niet.
A: De samenvatting is gegeven. De roep van de Taskforce was om dichter bij de verenigingen te
komen. Op dit moment hebben wij moeite om commissies en verenigingen te bereiken en moeite om
beleid uit te voeren. We willen dichter bij de verenigingen en leden komen en dat lukt niet via de
afdelingen.
V: De voorstellen zijn structureel en gaan ver, zonder dat er een echte probleemanalyse onder zit. Het
is jammer dat hier alleen een paar mensen in een werkgroep mee bezig zijn en dat de verenigingen er
niet bij betrokken zijn.
A: We halen input uit de bijeenkomsten op en nemen het mee in het vervolg.
V: Een van de aanwezige BR-leden zegt dat de BRV heeft ingestemd met regio’s met
accountmanagers, maar het nu gepresenteerde plaatje herken ik niet. De BRV heeft anders besloten,
maar dit bespreken we op 9 oktober. Niet de BR-leden tegelijk met de verenigingen informeren.
A: Deze uitspraak hebben wij nog niet eerder gehoord.
V: Wij zijn niet blij met de consequenties van het voorstel. Leidt de nieuwe aanpak tot een betere
situatie?
A: Wij vertellen hier wat de werkgroep heeft gedaan, maar willen ook input ophalen. We doen dit ook
om de verenigingen te helpen om de zalen vol te krijgen.
V: Indertijd zijn activiteitenbegrotingen ingevoerd om meer grip te hebben op de activiteiten van een
afdeling. Is die sturing niet voldoende gebleken?
A: Het CvV zag niet de meerwaarde in van innovatieve activiteiten voor budgetten en had er geen
behoefte aan. Als het CvV dat aangeeft houdt het op.

V: Wat is het tijdspad?
A: Het tijdspad voor het vervolg ziet er als volgt uit:
- Op 9 oktober een informele BR met een discussie over het voorstel voor de inrichting met de
uit de regiobijeenkomsten opgehaalde informatie te bespreken.
- Na 9 oktober ruimte voor overleg met de afdelingsbesturen en de afdelingscommissies
- Op 11 december stelt de BR de kaders van de inrichting vast.
- In 2022 de voorbereiding voor de invoering (o.a. de uitwerking in reglementen).
- Per 1-1-2023 is de invoering beoogd
Voor ‘richting’ en ‘inrichting’ is een meerderheidsbesluit nodig. Voor het aanpassen van de statuten als
onderdeel van de verrichting zijn 17 stemmen van de huidige Bondsraad nodig, ook al is de BRV niet
volledig bezet. Op dit moment zijn er slechts 19 BR-leden. Het is noodzakelijk dat de organisatieontwikkeling breed gedragen wordt.
19 verenigingen uit afdeling West hebben een verklaring opgesteld en zien deze graag opgenomen bij
het verslag.

Aanvullende vragen, antwoorden en suggesties
vanuit de afdelingen, niet specifiek gericht op organisatie-ontwikkeling
Gesproken is over de communicatie. Deze afdeling heeft een compleet afdelingsbestuur met
voldoende kennis, maar we weten dat de structuur moet veranderen en wij kunnen ons vinden in het
afschaffen van de afdelingen. Als AB waren wij erg sceptisch m.b.t. veranderingen en kennis die
verloren gaat.
We hebben gevraagd naar zaken die uit de inrichting voortkomen.
V: Hoe gaat het met de investeringspotjes, die nu € 200 euro groot zijn? Wat worden de
mogelijkheden?
A: Ook in de toekomst zijn er budgetten (een totaalbudget). Vraag aan verenigingen: kom met ideeën.
Een werkgroep maakt daarin keuzes. Zolang er budget is kunnen ook op kortere termijn plannen
uitgevoerd worden. De uitdaging aan verenigingen en de aan elkaar verbonden verenigingen is om
planmatig te werken en kennis te delen.
V: Hoe organiseren we organiseren we toernooien of een AK zonder de afdeling ertussen?
A: Hiervoor komt een landelijke werkgroep toernooien, zodat in een of meer clusters (meerdere)
toernooien worden georganiseerd door vrijwilligers die dat leuk vinden om te doen (bv. toernooien
voor ouderen of andere doelgroepen). Deze vrijwilligers kunnen ondersteuning vragen bij de landelijke
organisatie.
V: Hoe gaan we om met vrijwilligers en de lokale bezetting voor de organisatie van de competitie en
wie is hiervoor verantwoordelijk?
A: Alle lokale/regionale werkgroepen, en dus ook de werkgroepen competitie of reglementen, werken
onder leiding van het Bb om dit in te vullen. Als een competitieleider stopt is het niet zo dat de
competitie dan ook niet meer wordt georganiseerd, maar zo nodig vangen de andere competitieleiders
dit op.
De Accountmanager Verenigingen staat dicht bij het cluster en speelt een centrale rol in zijn functie
van aanspreekpunt. Hij vangt de vraag op en werft vrijwilligers.
De landelijke commissies werken met een regionale invulling, waardoor accenten worden gelegd en
maatwerk kan worden toegepast.
De landelijke commissie besluit in overleg met de lokale commissies hoe de competitie wordt ingericht
(op zaterdag spelen, verplichte duocompetitie, enz.). De vorm hiervan is nog niet duidelijk, maar
ruimte voor verschillende invulling binnen de landelijke kaders blijft bestaan.
V: Wat is erop tegen om nieuwe instromers of jeugd geen of minder contributie te laten betalen. Dat
kan hen over de drempel helpen om lid van de vereniging te worden.
A: Wij kennen op dit moment alleen competitiegerechtigde en niet-competitiegerechtigde leden, een
andere mogelijkheid is er niet. Bv de barman is dus verplicht lid. Wij willen weten wie dat is; die willen
wij benaderen met informatie. Ook een vrijwilliger moet je opgeven, want dan is deze ook verzekerd.
V: Er zijn superveel grijze leden: dat is echt te gek voor woorden.
A: Wij spreken verenigingen zeker aan op de grijze leden. Verenigingen maken gebruik van de
diensten van de NTTB, maar de vereniging moet dan wel de leden opgeven.
De Badmintonbond heeft de contributiekosten gehalveerd, maar dat leverde geen enkel extra lid op.
Wij willen veel meer diversiteit in de contributiestructuur. Om mensen te kunnen benaderen.
V: Contributiehervorming moet snel kunnen. Dat moet ongeveer een hamerstuk zijn.
A: Het kost tijd, o.a. door de nodige reglementsaanpassingen.
V: Er moet een besluit genomen worden om verder te kunnen.
A: Al enkele jaren is het voor iemand die lid is van 2 verenigingen, en die dus twee keer contributie
betaalt, mogelijk om de dubbele contributie terug te vragen. Dat is administratief een lastige klus en dit
kost ons geld.
Daarnaast wacht een vereniging vaak met het aanmelden van leden totdat het echt niet meer anders
kan. Daarvoor was de oplossing de invoering van een kwartaalcontributie. Ook dat kost ons geld,
ongeveer € 100.000, en het heeft er niet toe geleid dat de leden sneller worden aangemeld, hoewel
het systeem wel eerlijker is naar de leden.

De contributie voor tafeltennis is erg laag, maar je krijgt er heel veel voor terug. De kosten van
benzine, een drankje en een bittergarnituur zijn hoger.
Ook wordt nagedacht over de competitiebijdrage. Bij een team van 6 betaal je 6x het
competitiegerechtigde tarief, bij een team van 3 betaal je dat tarief 3x. Iemand die wekelijk speelt,
betaalt evenveel als voor iemand die 1 of 2 keer speelt.
Het idee is geopperd om een teambijdrage in te voeren, om het eerlijker maken. Onder de streep
willen we het niet veel duurder maar wel eerlijker maken.
Dit onderwerp staat op de lijst om over na te denken. Wij willen veel meer diversiteit in de
contributiestructuur.
We willen bij de leden navragen of zij dit willen
S: Activeren van bedrijfstafeltennis als sponsoren van een vereniging.
Ik ben recent bestuurder en doordat we elkaar steeds beter leren kennen kunnen we de sport weer
doorontwikkelen en draagvlak creëren. Zo help je de sport vooruit.
V: Gekeken zou worden of de competitiebijdrage voor 2020 betaald moest worden.
A: de BRV heeft besloten voor de afgebroken competitie niet te compenseren, maar voor het voorjaar
een verlaagde regeling toe te passen. Als je de contributie niet had betaald, had je niet de TASO
kunnen opvragen.
V: De bondspassen worden niet meer geleverd. Waar staat het bondsnummer?
A: In de NTTB App.
V: Wat is de status van het DWF?
A: In het coronajaar is dat niet ingevoerd, maar is wel veel ontwikkeld. We zijn in dit najaar bezig met
testdraaien, maar het papieren wedstrijdformulier is nog altijd leidend.
V: Ik heb een aantal verbeteringen doorgegeven, maar daar wordt niets mee gedaan.
A: Heel veel suggesties zijn verwerkt en verbeteringen zijn aangebracht.
V: Er is 1 persoon die uitslagen in mag voeren, dat is niet handig.
A: Daar wordt nog aan gewerkt. Is een praktische vraag om te wisselen van de invoerder.
V: Hoe lang moeten we het papieren wedstrijdbriefje invoeren?
A: In het najaar gaan we testen, in het voorjaar gaan we over naar het DWF.
S: Laat al die vrijwilligers lid worden, dan stijgen het ledental en de inkomsten.
V: Waarom worden jeugdtoernooien niet ingehaald en seniorentoernooien wel? Het geeft het gevoel
dat de jeugdtoernooien minder belangrijk waren dan de seniorentoernooien. De jeugd heeft het meer
gemist dan de senioren.
A: De NK is al een heel vroeg stadium verschoven naar het najaar. Het wordt gespeeld in een nietbeschermd weekend. Dat is niet gedaan met NJM en NK-jeugd, ook al omdat er soms geen ruimte in
de agenda is.
Ik zag dat de categorie O23 nu toernooien krijgt. Super!
Tafeltennistrainer is in Nederland geen beroep waar je je brood mee kunt verdienen. Bij veel
verenigingen is geen gekwalificeerd kader, maar daar valt of staat het bestaansrecht van een
vereniging mee.
S: Zoek en betaal met een aantal verenigingen gezamenlijk een gekwalificeerde trainer.
Bij het aanvragen van een coronagerelateerde ondersteuning werd aangegeven dat een vereniging
hiervoor niet in aanmerking kwam omdat een beperkte bevoegdheid van toepassing was.
Tip voor het passeren van de statuten van de vereniging: check bij de KvK of de vereniging beperkte
of volledige bevoegdheid heeft.

V: in andere afdelingen is de competitie anders ingericht. Gaat de couleur locale verloren?
Er komt centrale aansturing van de competitie, dus deel III van het CR wordt opgeheven. Mogen wij
dit dan invullen zoals wij denken dat goed is?
A: Centraal kan worden besloten dat het lokaal anders gaat. Bepaalde uitwerkingen laat je over aan
regionale clusters. Er zijn dus variatiemogelijkheden. De clusters kunnen besluit wat goed is voor
tafeltennis.
V: Als in het jeugdplatform een aanpassing van deel III gewenst is, dan wordt dat besproken met het
AB, waarna een voorstel aan de ALV ter vaststelling wordt voorgelegd. Hoe kunnen wij dan invloed
uitoefenen?
A: Dat zal in afstemming met de clubs worden gedaan.

