
1 

 

 
 
 
 

AGENDA voor de Bondsraadvergadering van 
de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

op zaterdag 11 december 2021 om 10:00 uur. 
Locatie: nader te bepalen 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1 
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie) 
 

3. Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 
a. Besluitenlijst Bondsraadsvergadering d.d. 26 juni 2021 (ter vaststelling) bijlage 2 
b. Voortgang actielijst per 9 november 2021 (ter informatie) bijlage 3 

 
4. Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels (ter benoeming) bijlage 4  

 
5. Beleidsplannen en projectplannen 

a. Strategisch plan 2022-2026 Landelijk (ter vaststelling) ** bijlage 5 
b. Jaarplannen 2022 (ter vaststelling) ** bijlage 6 
c. Activiteitenplannen afdelingen 2022 (ter informatie) bijlage 7 

 
6. Financiën 

a. Verslag van de Financiële Commissie (ter informatie) bijlage 8 
b. Begroting 2022 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst) 

(ter vaststelling) bijlage 9 
 Meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 (ter informatie)  bijlage 9b 

c. Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2021 (ter informatie) bijlage 10 
 

7. Bestuurlijke zaken 
a. Reglementswijzigingen  

i. Statuten (ter vaststelling) bijlage 11 
ii. Algemeen Reglement (ter vaststelling) bijlage 12 
iii. Tuchtreglement (ter vaststelling) bijlage 13 
iv. Procedurevoorstel toekenning bondsridderschap NTTB (ter vaststelling) bijlage 14 

iv.a Algemeen Reglement – aanvulling (ter vaststelling) bijlage 14a 
v. Spelregels (ter informatie) ** bijlage 15 
vi. HB-besluiten (ter informatie) ** bijlage 16 

b. Organisatieontwikkeling ** 
Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB (ter vaststelling)  bijlage 17 
 

8. W.v.t.t.k. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 
** Separaat document 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN 
 
 
AANVULLING OP BIJLAGE 3, AGENDAPUNT 3B: 
In de actielijst is bij agendapunt 4b een aanvullende actie opgenomen. 
 
 
 

TOEVOEGING WIJZIGING ALGEMEEN REGLEMENT, ARTIKEL 8: 
Als het Procedurevoorstel Toekenning bondsridderschap NTTB (agendapunt 7a.iv) wordt vastgesteld 
moet dientengevolge ook artikel 8 van het Algemeen Reglement worden aangepast. 
Het voorstel voor wijziging is toegevoegd na de tekst van het procedurevoorstel. 
 

 
 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN VAN: 
 
 

WIDO ENGELEN, BONDSRAADSLID FUNCTIEZETEL WEDSTRIJDSPORT 
 
VRAGEN  OMTRENT NIEUWE ORGANISATIE 
 
Ik heb in overleg met de scheidsrechterscommissie de volgende vragen omtrent de positie van de 
voorzitter/comissie tov de manager. 
 
We gaan ervan uit dat de SRC een landelijke commissie gaat worden in de toekomstige organisatie. 
 
Vraag 1: 

a. Ik zou graag alle landelijke commissies, die gevormd gaan worden in de nieuwe situatie zien in 
het document en niet slechts alleen enkele voorbeelden. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Wij begrijpen de vraag maar het is duidelijk in de fase van ‘verrichten’ om dit voor alle beleidsonderdelen 
af te stemmen en vast te leggen. Indien de notitie op 11 december 2021 door de Bondsraad wordt 
goedgekeurd zal in 2022 met alle commissies afstemming plaatsvinden. Vooruitlopend daarop: voor wat 
betreft de SRC gaan wij ervan uit dat het een landelijke commissie blijft. In de bijlage ‘gevolgen voor 
verenigingen’ zit een voorgesteld organogram met daarin alle huidige landelijke commissies: Zie ook 
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/11/Vergaderboek-begeleidende-brief-bijlage-Gevolgen-
organisatie-ontwikkeling-voor-verenigingen-en-leden.pdf 
 

a. Is de directeur in beginsel het hoogste escalatieniveau voor een commissie? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De commissies maken deel uit van de werkorganisatie die onder de verantwoordelijkheid van de 
directeur is gebracht. In de praktijk zal namens de directeur een medewerker vanuit het Bondsbureau 
worden toegevoegd aan iedere commissie. Het eerste escalatieniveau is dus de directeur. In 
uitzonderlijke situaties kan het Bondsbestuur als tweede escalatieniveau fungeren.  
 
 
 
 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/11/Vergaderboek-begeleidende-brief-bijlage-Gevolgen-organisatie-ontwikkeling-voor-verenigingen-en-leden.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/11/Vergaderboek-begeleidende-brief-bijlage-Gevolgen-organisatie-ontwikkeling-voor-verenigingen-en-leden.pdf
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In het rapport staat: 
Commissies zijn uitvoeringsorganen van activiteiten en ressorteren onder de directeur en hebben geen 
directe lijn met het Bondsbestuur. Vanuit het Bondsbureau wordt een functionaris toegevoegd aan de 
commissie die een regisserende en coördinerende rol vervult. 

 
Vraag2: 
Wordt de functionaris ook lid van de commissie? Welke taken en bevoegdheden heeft deze functionaris 
eigenlijk?  Deze zijn niet beschreven in het document. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Namens de directeur, die verantwoordelijk is voor de werkorganisatie (Bondsbureau en commissies), zal 
een medewerker passend bij de rol en taak van de commissie vanuit het bureau aan de commissie 
worden toegevoegd, bijvoorbeeld Wedstrijdsport in het geval van de scheidsrechterscommissie. De 
medewerker is geen lid van de commissie maar de contactpersoon, zoals dat nu in veel gevallen ook 
het geval is. Het is dan ook niet de verwachting van het Hoofdbestuur dat de directeur lid wordt van alle 
commissies. Dit wordt verder in de ‘verrichting’ afgestemd en vastgelegd.  
 
Onduidelijk is nu zijn regisserende en coördinerende rol. Wat houdt dat in de praktijk in? Ofwel hoe om 
te gaan bij situaties bij verschillen van inzicht zijn tussen voorzitter van de commissie of commissieleden 
met de functionaris BB over bepaalde onderwerpen in beleid en/of uitvoering? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur:   
Zoals eerder aangegeven komt in de volgende fase de verdere uitwerking. Ook aan deze vragen zal dan 
invulling gegeven worden. Leidend daarin is de rol en taak van een commissie die invulling geeft aan de 
uitvoering. De uitvoering wordt in samenspraak tussen de toegevoegde medewerker en de 
commissie(leden) gedaan. Bij verschil van inzicht besluit de directeur gehoord hebbend alle 
betrokkenen. 
 
Indien besluiten van het HB leiden tot problemen in de uitvoering. Hoe kunnen verbetervoorstellen onder 
de aandacht van het HB komen zodat besluiten met niet bedoelde negatieve bijwerkingen tijdig kunnen 
worden bijgesteld cq. kunnen worden herzien? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De beleidsbepalingen blijven ook in de nieuwe structuur bij het Hoofdbestuur en de Bondsraad. De 
werkorganisatie, waaronder ook de diversie commissies, kan hiervoor in de beleidscyclus wel voorstellen 
indienen. Uitgangspunt hierin blijft natuurlijk om in gezamenlijk overleg tussen commissie, medewerker 
bureau en directeur tot goede oplossingen voor problemen in de uitvoering te komen.  
 
 
Met vriendelijke groeten 
Wido Engelen 
Bondsraadslid functie zetel Wedstrijdsport. 
 

 
 
 
PAUL KOOPMAN, PLAATSVERVANGEND BONDSRAADSLID MIDDEN 
 
Ik heb nog de volgende vragen over de Jaarplannen 2022: 
 

a) Routekaart ABZ / Bij de ontwikkelingen NAS-CRM: om dubbel werk aan de kant van de 
verenigingen te voorkomen, zou de functionaliteit van NAS beter kunnen aansluiten op de 
behoeftes van de ledenadministratie van de verenigingen. In hoeverre staat dit aspect op de 
radar bij degenen die betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkeling van NAS? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De behoefte aan ontwikkeling van de ledenadministratiefunctionaliteit spitst zich toe op drie kernthema’s: 

1. Meer relevante data m.b.t. leden en verenigingen centraal zodat de NTTB vanuit meer en sneller 
inzicht beter kan inspelen op vragen van en ontwikkelingen bij verenigingen; 

2. Meer analysemogelijkheden zodat effecten van beleid en externe ontwikkelingen kunnen worden 
gevolgd; 
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3. Elimineren van dubbele data-invoer.  
 
In dat laatste punt zit zonder meer de administratiekant van verenigingen. Ambitie is om te komen tot een 
administratiesysteem waarbij clubs: 

- Óf hun eigen systeem kunnen koppelen aan de NTTB landelijk,  
- Of gebruik kunnen maken van een pakket dat gekoppeld is aan de NTTB landelijk en waarmee 

clubs hun eigen ledenadministratie kunnen voeren mét relevante functionaliteit.  
 

b) Routekaart Wedstrijdsport / Landelijke senioren competitie uniform systeem: de beoogde 
invoering 7-sets systeem staat of valt met het daaraan voorafgaand te creëren draagvlak. Welk 
scenario is aan de orde als het draagvlak blijkt te ontbreken, zoals het er nu naar uitziet gelet op 
allerlei negatieve geluiden in het veld? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
We zijn de communicatie hierover bewust vroeg gestart om ruimte te laten voor de dialoog. Naar 
aanleiding van de diverse reacties die bij ons binnengekomen zijn, heeft het Hoofdbestuur de intentie tot 
invoering van het 7-sets systeem in de 2e en 3e divisie landelijk voorlopig uitgesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Koopman, plaatsvervangend BR lid afd. Midden 
 
 
 
 

PETER BOUWMAN, BONDSRAADSLID MIDDEN 
Hierbij enkele vragen n.a.v. de stukken voor de Bondsraad van 11 dec. a.s. 
 
Agendapunt 5 beleids- en projectplannen 
- als project op de routekaart staat vermeld een “mjop”: waar staat dit voor (ik kern alleen mjop als 
afkorting voor een meer jaren onderhouds plan (voor gebouwen) 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Met MJOP is het meerjarenopleidingsplan bedoeld. Dit beschrijft het opleidingstraject van 
tafeltennisspelers. 
 
- als project op de routekaart staat vermeld “uniformiteit spelsysteem regio competities”. Hoe verhoudt 
zich dat met de onderhanden zijnde organisatiewijziging waar o.a. wordt gesteld dat bestaande 
competitievormen binnen de huidige afdelingscompetitie worden gehandhaafd 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Naast de uniformiteit in de reglementen die wij willen bereiken blijft er ruimte voor de spelsystemen die in 
de diverse afdelingen succesvol in gebruik zijn. Zoals ook tijdens de regiobijeenkomsten benoemd 
bestaat wel behoefte succesvolle spelsystemen breder aan te bieden. Dat gebeurt nu ook in sommige 
afdelingen. Het is niet de insteek van het Hoofdbestuur om succesvolle en gedragen spelsystemen niet 
meer toe te staan.  
 
- bij de strategische doelen worden gesproken over “een kern van sterke verenigingen”. Op zich niets mis 
mee uiteraard, maar wat is het doel hiervan. Wordt gedacht aan een vooruitgeschoven rol o.i.d. voor 
deze verenigingen (bijv. met name bij RTN)? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Sterke verenigingen zijn in onze ogen verenigingen met een sterk bestuurlijk en uitvoerend kader. Hier 
wordt beleidsmatig te werk gegaan en is er aandacht voor werving, behoud en ontwikkeling van 
vrijwilligers, trainers, begeleiders en de continuïteit hiervan. Deze verenigingen ontwikkelen zich, gaan 
met de tijd mee en weten doelgroepen aan zich te binden en te behouden. Het gaat hier niet persé om 
verenigingen met een eigen accommodatie, een groot diversiteits-, inclusiviteitsgehalte of hoog niveau 
van spelers, maar om de continuïteit van het verenigingsleven en het besturen daarvan. Dus om 
structurele kwaliteit in plaats van (tijdelijke) kwantiteit. Deze verenigingen hebben een voorbeeldfunctie, 
worden ook nu al gevraagd voor good-practices en worden betrokken in kennisdelingssessies. 
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- ik mis in een financiële paragraaf en/of ambities op dit vlak (versterken financiële slagkracht?) 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Hoewel veel ambities uit het Strategische plan op dit moment nog niet financieel gedetailleerd zijn 
uitgewerkt, is uiteraard gekeken naar de financiële kaders waarbinnen deze kunnen worden uitgevoerd. 
Dit heeft geresulteerd in een concept-meerjarenbegroting die recent is opgeleverd. In de nazending van 
de bondsraadsstukken treft u deze aan. 
 
Agendapunt 5.c activiteitenplannen afdelingen 
- eigenlijk teleurstellend wat er ligt. Tegelijk de oproep om de afdelingen die wel een activiteitenplan 
hebben ingediend goed te helpen bij uitvoering daarvan. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat gaan wij zeker doen. 
 
Agendapunt 6.c financiële stand van zaken t/m 3e kw 2021 
- zijn de toegekende NOW en TVL subsidie inmiddels vastgesteld; zo niet: zijn ze feitelijk wel zeker? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Op het moment van schrijven zijn beide nog niet vastgesteld. De verantwoording van TVL is ingediend: 
op basis van de nacalculatie hebben we ten minste recht op het toegekende bedrag.  
De werkelijke cijfers voor vaststelling van de NOW-subsidie kan pas vanaf 1 februari worden ingediend.  
 
Agendapunt 7.b en met name verslag van de bespreking met de 
afdelingscommissieleden/functionarissen over de organisatieontwikkeling 
Mooi dat dit overleg er is geweest met een mooie opkomst. Eerder is geformuleerd dat het belangrijk is 
dat de huidige afdelingsvrijwilligers goed aangehaakt blijven. Is de indruk dat dit ook gaat gebeuren en/of 
welke acties worden op dit vlak nog voorgenomen? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit gaan wij in de komende fase zeker doen. Er is al een aankondiging in een eerder overleg geweest dat 
met iedere afdeling gesprekken worden ingepland. 
 
 
 
 

RON DOEVENDANS EN JOHN KOSSEN, BONDSRAADSLEDEN HOLLAND-
NOORD 
 
Bij agendapunt 3, besluitenlijst 6b: Naam van I. Heller staat verkeerd gespeld. 
Reactie van het Hoofdbestuur:  
Dank. Dit is inmiddels gecorrigeerd. 
 
Bij agendapunt 5a, Strategisch plan:  

1. Visie: laatste zin loopt niet. Moet waarschijnlijk zijn: ‘Er is ruimte ……’ 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit gaan wij aanpassen. 
 

2. We missen in het document bij de strategische doelen een uitspraak over sportieve ambitie/ 
sportieve doelen. Wat willen we bereiken de komende jaren? We zien wel enige invulling bij het 
jaarplan met de routekaart Topsport. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Ambitie is om deel te blijven nemen aan internationale senioren– en jeugdtiteltoernooien. Het sportieve 
doel is om aansluiting te behouden of te krijgen bij de Europese subtop bij zowel jeugd als senioren.  
 

3. Ook missen we een uitspraak over de wens om doorlopend te blijven vernieuwen (spelvormen, 
competitie, doelgroepen etc.). 
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
De door de Bondsraad aangenomen Visie Wedstrijdsport kent zijn uitwerking in een werkgroep die zich 
bezighoudt met nieuw en aanvullend wedstrijdaanbod voor alle doelgroepen. Vanuit die werkgroep 
worden diverse projecten opgestart, waar enkele pilots reeds draaien of in het komend seizoen worden 
opgestart.  
 

4. Bij de aanpak missen we een passage over het belang van communicatie, informatie en reclame. 
Onze sport mag overal meer aandacht krijgen.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Er is in het Hoofdbestuur en door het Bondsbureau veel over gesproken of Communicatie een apart 
onderdeel moet zijn van het Strategisch plan (zoals voorheen in het Meerjarenbeleidsplan), of dat het 
integraal onderdeel is van alle doelstellingen, onze aanpak en de projecten. De eensluidende conclusie is 
dat het een integraal onderdeel is. In alle routekaarten van de projecten en van ‘running the business’ is 
communicatie daarom onderdeel van de routekaart. Het lijkt echter geen onderdeel te zijn van de aanpak, 
omdat het daar niet genoemd staat. Dat communicatie een integraal onderdeel is van onze aanpak van 
de doelstellingen en de projecten zullen we daarom alsnog opnemen. 
 
Bij agendapunt 5c, Activiteitenplannen afdelingen 2022: ons lijkt het interessant om naar het 
buitentafeltennis meer onderzoek te verrichten, zeker in deze tijd van corona. Uiteraard speelt het weer 
daar een belangrijke rol bij. Maar daar zijn vast mooie oplossingen voor te bedenken. Bijvoorbeeld een 
toernooi buiten op een parkeerplaats bij een sporthal waar grote tenten zonder wanden neergezet 
kunnen worden. Er zijn misschien wel sponsors voor te vinden om dit mogelijk te maken. We denken dat 
dit ook promotietechnisch veel aandacht zal trekken.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
We hebben in de coronazomers inderdaad enkele voorbeelden gezien van geslaagde buitenactiviteiten. 
Ook was er bij de start van het PingPongbaas project aandacht voor de buitentafels. We zagen echter al 
vrij snel dat de buitentafel niet het meest kansrijk was als tafel voor de pingpongers en ook dat 
verenigingen niet heel veel kansen zagen in het activeren hiervan. Pingpongen op andere locaties dan 
‘buiten’ worden als kansrijker gezien, evenals het organiseren van toernooien (binnen) voor pingpongers 
en bedrijven. 
Desondanks kan een buitentoernooi inderdaad promotietechnisch aantrekkelijk zijn en we delen dan ook 
graag goede voorbeelden hiervan. Of hiervoor landelijk onderzoek nodig is of dat hier sponsoren voor te 
vinden zijn vragen wij ons af. Gezien de andere prioriteiten (zie Strategisch plan) hebben wij er nu voor 
gekozen dit niet pro-actief als project op te pakken. Uiteraard brengen wij de mooie en creatieve 
voorbeelden onder de aandacht.  
 
Bij agendapunt 6b, begroting 2022:  

1. Zijn de mogelijkheden onderzocht om sponsors te vinden/te interesseren die het juist in 
coronatijd buitengewoon goed doen (zoals supermarkten, bezorgdiensten, banken, 
webwinkels etc.) 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Sponsoring heeft, als het gaat om het sponsoren van een landelijke organisatie zoals een sportbond, te 
maken met een aantal aspecten waaronder: 

- Aantrekkelijk genoeg zijn in wat de sport/bond te bieden heeft, qua rechten, exposure uitstraling, 
data, toegang tot leden; 

- De rechten die vastliggen bij bestaande relaties; 
- Het hebben van een netwerk van partijen die mogelijk interesse hebben en de sport een warm 

hart toedragen. 
Op deze punten is de NTTB de afgelopen jaren niet voldoende aantrekkelijk gebleken, De 
topsportuitstraling is beperkt. De NOS heeft bij veel kleine en middelgrote sporten de contracten niet 
verlengd. Het contract met de TeamNL-sponsoren heeft vijf jaar gelopen; over verlenging wordt 
gesproken maar uit voorzichtigheid is in de begroting geen opbrengst meegenomen. 
Naast sponsoring heeft de focus gelegen (en dat zal blijven) op fondsenwerving, waarmee de nodige 
bedragen zijn binnengehaald voor Para-tafeltennis, PingPongbaas en Schuiftafeltennis 
 

2. Is de sponsorovereenkomst met Posnosport (voor materiaal) niet in geld uit te drukken in de 
begroting? 
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat is reeds gedaan. Dit is opgenomen onder topsport, subregel Para. Hier zijn de opbrengsten 
meegenomen. Op bladzijde 32 van het vergaderboek staat: “De sponsoring in natura is tegen 
consumentenprijs gewaardeerd en zowel als opbrengsten en als kosten opgenomen in het Para-
programma.” 
 

3. In de toelichting staat dat het budget voor promotie en tegenprestatie sponsoring in totaal met 
€ 4.500 is verkleind. Deze verkleining is niet concreet zichtbaar in de begrotingscijfers. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Op de regels “Sponsoring, rechten en advertenties” én op “Promotie” is een duidelijke vermindering 
zichtbaar in 2022 t.o.v. 2021.  
 
Bij agendapunt 6c, financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2021: In de toelichting staat dat € 204.353 
is toegekend van de landelijke steunmaatregelen. In het overzicht staat echter een bedrag van € 206.353 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De post “overige baten” bevat naast de NOW en TVL subsidie ook bijdragen van de registratie van 
goedgekeurde ballen en in rekening gebrachte administratiekosten.  
 
Bij agendapunt 7a, statuten i: Kunnen de kosten van de ISR verhaald worden op de dopingzondaar(s), 
zodra blijkt dat ze schuldig zijn?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het is bij het ISR mogelijk om te verzoeken om de tegenpartij te veroordelen tot de kosten van de zaak, 
voor zover deze aan de NTTB zouden toekomen.  
 
Bij agendapunt 7b, organisatieontwikkeling: allereerst complimenten voor de helderheid van de stukken! 
Het zit inmiddels aardig in elkaar! Dat neemt niet weg dat we nog wel wat punten zullen moeten 
bespreken in de vergadering. Vooruitlopend daarop enkele punten vooraf: 

1. Concept inrichtingsplan, blz. 2 onder 4. Voortgang: Er staat dat de bondsraadsleden die op 9 
oktober aanwezig waren via een schriftelijke ronde de conclusies en aanbevelingen van die 
sessie voorgelegd hebben gekregen. Dat is niet gebeurd bij aanwezige Ron Doevendans. Wel 
is bij de stukken van 11 december een document gevoegd met aantekeningen van 11 
december.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur:  
Sorry voor het ongemak. Deze informatie is gestuurd aan Doevendans@tafeltennis.nl. Wij sturen deze 
graag nog een keer. 
 

2. Concept inrichtingsplan, hoofdstuk 2. De beleidscyclus: Wat is de betekenis van de asterisk (*) 
aan het eind van de eerste alinea?  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit was een verwijzing uit een eerdere versie – de asterisk kan vervallen. Dat passen wij aan. 
 

3. We vinden de taak- en functiebeschrijving van een bondsraadslid summier, zeker ten opzichte 
van de andere functies (bestuursfuncties bijvoorbeeld). Het profiel wordt wel aangegeven, 
maar een algemene taakomschrijving is moeilijk te ontdekken. Zie hiervoor ook verder punt 7. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Deze functiebeschrijving is in het verlengde van de huidige beschrijvingen. In onze optiek dekt deze 
beschrijving de rol van een BR-lid voldoende. 
 

4. Bij 4.5 Functieprofiel Accountmanager Verenigingen hebben wij behoefte om in de 
vergadering bij dit punt nog eens flink bij stil te staan.  

A. Zo ontbreekt ook hier een duidelijke functie- en taakomschrijving. Dit zal uitgebreider 
moeten wil je de juiste mensen aan boord krijgen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Wij begrijpen uw vraag en zorg. Deze functiebeschrijving is conform het NTTB functieboek en gebaseerd 
op de systematiek van de CAO Sport en het advies van de WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport). In 

mailto:Doevendans@tafeltennis.nl
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de eerdere stukken is een functieomschrijving opgenomen, maar t.z.t. zullen wij alle 
functieomschrijivingen in overleg met de WOS aanpassen. 
 

B. In de tekst staat: Op basis van de huidige formatie en financiële kaders* is er 1,8 fte 
functieomvang beschikbaar voor de AV. Verderop staat: *Een eventueel gewenste 
hogere schaal voor de AV leidt tot lagere fte of een hogere begroting (niet meer 
budgetneutraal). Bij de informele bondsraad op 9 oktober is besproken hoeveel fte te 
verwachten is per accountmanager en dat  dit dan niet te weinig moet zijn om 
geschikte kandidaten te vinden en dat deze rol misschien gecombineerd kan worden 
met een andere functie binnen het bondsbureau. In de nieuwe situatie zullen 
Accountmanagers Verenigingen in de plaats komen van de huidige 
afdelingsondersteuners. De functieomschrijving zal verschillen maar de 
functiezwaarte moet nog worden bestemd. De omvang zal vrijwel gelijk blijven met 
een verhoging van maximaal 5%. Dit is een taakstelling.  
Onze vragen: 1. Er zit een behoorlijke uitdaging om het nieuwe profiel met andere 
competenties uit hetzelfde budget in te vullen omdat het meer dan alleen het 
Bondsbureau en de Accountmanagers Verenigingen behelst. Hoe zien jullie dat? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De waardering van de functie Accountmanagers Verenigingen wordt formeel nog getoetst waarbij de 
verwachting is dat die passend zal zijn in het taakstellende budget. Wij volgen hierbij de opdracht van de 
Bondsraad en een van de uitgangspunten van de Taskforce om het budgetneutraal in te vullen. 

 
 2. 1,8 fte is naar onze mening wat te vaag, Maak duidelijk hoeveel AV’s je wilt en of 
dit parttime/fulltime functies zijn. Als dit alleen maar parttimefuncties zijn, wat logisch 
lijkt aangezien je meer dan 2 mensen nodig hebt, is het de vraag wat voor mensen je 
zoekt. Zoek je studenten die een bijbaan zoeken (zoals nu de 
afdelingsondersteuners), of zoek je mensen die dit fulltime willen oppakken. Voor de 
draagkracht is het cruciaal om hier duidelijk over te zijn. Je kunt niet zomaar 
verwachten van mensen zonder ervaring hierin dat ze dit wel even oppakken naast 
hun studie. De organisatieverandering vraagt echt om professionals die hier ervaring 
mee hebben en dus al wat “bagage” hebben opgebouwd. De vraag is dan ook of je 
mensen kunt vinden die dit dan parttime willen doen? Of wordt er inderdaad een 
combinatie gelegd met de huidige functionarissen binnen het bondsbureau?  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het Budget van de huidige Afdelingsondersteuners is taakstellend voor de nieuwe functie van 
Accountmanagers Verenigingen. Indien de formatie van 1,8 fte ontoereikend blijkt te zijn zal binnen de 
goedgekeurde begroting een oplossing gezocht moeten worden.  

 
3. Wat wordt bedoeld met een verhoging van maximaal 5%? Is dit t.o.v. de 
afdelingsondersteuners (5.2 financiële consequenties)? Waarop is dit gebaseerd  
terwijl de functieomschrijvingen en zwaarte nog niet (volledig) bekend zijn? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit betreft een inschatting op basis van een concept-functieprofiel dat is opgesteld.  
  

5. Zijn er voorbeelden van soortgelijke functies van andere bonden, en dan met name hoeveel 
fte’s daar nodig zijn. Laat zien dat het succesvol kan zijn en communiceer dit ook. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Ja in andere bonden (KNVB, NBB, NHV etc.) zijn vergelijkbare functies. De omvang is door het beleid 
bepaald en daardoor niet goed vergelijkbaar met de situatie  binnen de NTTB. 

 
6. Er is toch nog steeds redelijk veel onduidelijkheid bij de leden, merken wij. Het gevoel heerst 

dat de verandering van de organisatie te veel een top-down beslissing is van de bond. Terwijl 
juist de participatie met de leden zo belangrijk wordt in dit nieuwe stelsel. Ook tijdens de 
Holland-Noord jaarvergadering, waar het organisatieplan werd gepresenteerd was dat de 
teneur. Onze focus moet hierop meer gelegd worden en we moeten de leden meer betrekken 
in de ontwikkeling. We merkten namelijk ook in die vergadering dat er redelijk wat mensen 
waren die constructieve kritiek gaven en ook willen meedenken over de ontwikkeling. Hier valt 
nog enorm veel te halen, zeker omdat we naar een model willen waar de leden direct 
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participeren. Er zit duidelijk wel animo binnen de clubs, maar het gaat er dus echt om hoe we 
deze mensen bereiken (dus hoe we communiceren). 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Wij begrijpen uw zorgen. In de bijeenkomsten die met de afdelingsbestuurders, afdelingsfunctionarissen 
en afdelingscommissies en landelijke functionarissen zijn gehouden hebben wij steeds laten weten dat de 
hele beleidscyclus is gebaseerd op bottum-up. Het hele beleidsproces start met informatie vanuit de 
verenigingen (zie ook de beleidscyclus).Dit is ook uitgebreid beschreven in het Inrichtingsplan, maar we 
blijven hier aandacht aan geven en hierover met de verenigingen en de leden communiceren. 
 

7. We vinden dat er te veel focus is op kosten, dit kan misschien ten koste gaan van de kwaliteit. 
We lezen enorm veel over het belang dat alles maar kostenneutraal moet zijn. Tegelijkertijd 
lezen wij echter ook veel dat veel uitgaven nog onzeker zijn wat een beetje botst met 
“kostenneutraliteit”. De verandering is een lang proces, met ups en downs en te veel focus op 
kosten kan leiden tot te veel korte termijn focus wat haaks staat op lange termijn verandering. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Het is correct dat wij financieel zeer verantwoordelijk te werk gaan en ons baseren op realistische 
mogelijkheden. Wij hebben wel de inhoud en kwaliteit bij het opstellen van het inrichtingsplan centraal 
gesteld en hierbij altijd besluiten genomen en afwegingen gedaan die de kwaliteit borgen. 
 

8. We lezen in het verslag van het overleg met de afdelingscommissies en 
afdelingsfunctionarissen dat de inspraak van de verenigingen (bijvoorbeeld over de 
competitieopzet) loopt in de beleidscyclus via de BR-vertegenwoordiger. De rol van de 
Bondsraadsleden (op dit moment zonder last en ruggespraak) lijkt toch meer te verschuiven 
naar meer de vertegenwoordiger/woordvoerder namens de verenigingen. De kieskringen zijn 
hiermee niet alleen het vehikel om een bondsraadslid aan te stellen maar ook de achterban 
waarmee het bondsraadslid regelmatig mee dient te overleggen. In het geval de verenigingen 
niet op één lijn zitten zal hij/zij dan zijn eigen rol richting bondsraad daarin moeten vervullen.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Wij begrijpen dit punt en daarom komt er voor alle nieuw gekozen leden van de Bondsraad een scholing 
om hen optimaal voor te bereiden op hun rol en taken met het doel hen te ondersteunen en optimaal te 
kunnen laten functioneren.  
 

9. Verder valt op in het overleg met de afdelingscommissies en afdelingsfunctionarissen dat hun 
zorgen niet echt weggenomen lijken. Belangrijk  om hier nog eens goed naar te kijken.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De invulling komt in de volgende fase ‘verrichten’. Zoals toegezegd gaan wij met alle afdelingen 
(bestuursleden en commissieleden) nog apart gesprekken voeren voordat de details geïmplementeerd 
worden. 
 
 
 
  

PETER BAKKER, MARIA TER HOEK EN FERRY VEIJGEN, (PLV) 
BONDSRAADSLEDEN WEST, ARJAN HUIDEN, FUNCTIEZETEL 
ATLETENCOMMISSIE EN WIM VREEBURG, FUNCTIEZETEL FINANCIËN 
 
Afgelopen week hebben alle BR uit West (zowel BR, plv. als functiezetels) gezamenlijk kort de stukken 
besproken. Hieronder volgen al vast enkele vragen. 
Wat betreft het Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling zullen we nog een digitale bijeenkomst met 
verenigingen in de afdeling beleggen. Belangrijk punt is wat zij in deze opzet ervaren over de afstand tot 
de centrale organisatie en de taken van de Accountmanager Verenigingen; over beide punten spraken zij 
eerder hun zorg uit. 
  
Bij agendapunt 4: nadere informatie over beide kandidaten ontbreekt (is inmiddels ontvangen). 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit was helaas niet eerder beschikbaar. 
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Bij agendapunt 5a:  
De strategische routekaart ziet er fleurig uit, maar biedt o.i. geen helder inzicht in stappen. Het is meer 
een waaier van kreten. Een financiële toelichting is niet toegevoegd (wat kosten de afzonderlijke 
plannen). 
Helaas is er nog maar één video toegevoegd aan de laatste pagina, wij zijn benieuwd naar de overige. 
Vraag: wat zijn de kosten en baten voor deze plannen. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De kleuren zijn alleen bedoeld om een visueel onderscheid te maken. 
Het voert te ver om in een strategisch beleidsplan met meer dan 20 projecten de tussentijdse stappen per 
project te benoemen. De Jaarplannen geven hierin nader inzicht als per beleidsonderdeel voor elk project 
per kwartaal de mijlpalen worden benoemd. 
De financiële toelichting is te vinden in de begroting. Hierin is geen apart budget per project opgenomen, 
omdat projecten onderdeel zijn van een begrotingsregel (bijvoorbeeld trainersopleiding) of van de 
algemene werkzaamheden. 
De video's zijn in ruwe versie gereed. Voor de Bondsraad was en is beoogd de definitieve versies toe te 
sturen. Helaas is de videomaker geveld door corona, met vertraging tot gevolg. 
 
Vraag: wat wordt er ingezet om het ledenaantal (hopelijk post-corona) weer te laten groeien? Daarbij valt 
te denken aan een toolbox voor verenigingen en de (te benoemen) ondersteuning door BB en AV. Deze 
vraag is wat specifieker uitgewerkt in de bijlage.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
We zijn van mening dat verenigingen kunnen groeien mits zij ‘de basis’ goed op orde hebben. Dat 
betekent bestuurlijk en beleidsmatig, maar ook wat uitvoerend (technisch) kader betreft. In het verleden is 
al vaker gebleken dat ledenwervingsplannen en campagnes in het meest gunstige geval tot een 
kortstondige opleving hebben geleid en in het meest ongunstigste geval tot niks. Oorzaak: de kwaliteit 
van verenigingen en hun kader was vaak onvoldoende aanwezig om ledenwerving te organiseren, laat 
staan te borgen. Ook ontbrak het hen aan beschikbare tools en communicatiemiddelen. 
Om die reden is onze aanpak veranderd. We zetten in op sterke verenigingen waarbij werving en 
ontwikkeling van kader centraal staat. Dit passen we ook toe bij het OldStars tafeltennisproject en het 
Schuiftateltennisproject. In beide gevallen werven we (nieuwe) doelgroepen, al is aan deze werving een 
heel traject met de club voorafgegaan. Dit is maatwerk en vraagt tijd en energie. Gelukkig zagen wij de in 
de maanden september t/m november veel verenigingen fors in omvang groeien.  
 
Naar aanleiding van de lopende projecten: 
Vraag: wat heeft PingPongBaas tot nu toe opgeleverd aan leden 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat kunnen wij niet 1-op-1 helder maken. 
Het primaire doel van PingPongbaas was en is de pingponger een uitdaging bieden middels het 
platform/app, waardoor zij in beeld komen bij de NTTB en daarmee ook bij de verenigingen. De focus lag 
daarom in beginsel ook op de pingpongers in het onderwijs, het bedrijfsleven en de buitentafels. 
Inmiddels staat de teller op ruim 5600 registraties. 
In coronatijd hebben wij de verenigingen (noodgedwongen) hier nauwer bij betrokken, mede door hen 
een reserveringssysteem te bieden (wat wij in een kleine 2 maanden tijd hebben ontwikkeld). 
Verenigingen kwamen hierdoor meer in contact met het platform.  
Boven op dit reserveringsysteem is nu ook een betaalsysteem ontwikkeld, waardoor het verhuren van 
tafeltennistafels tegen betaling ook mogelijk is en daarmee het binnenhalen van ‘pingpongers’ 
laagdrempeliger kan worden. Het doel was om dit najaar de promotie en activering te starten, maar ook 
nu gooit corona roet in het eten. Verenigingen zijn qua mindset nog niet zover. Het dagelijkse reilen en 
zeilen heeft nu de hoogste prioriteit. Ondertussen gaan wij wel verder met het activeren van clubs. 
 
Vraag: hoeveel verenigingen zijn geholpen in het project Verenigingsontwikkeling (en wat heeft het hen 
opgeleverd) en wat waren de kosten in 2021. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Waar Verenigingsontwikkeling in 2019 nog een project was, is dit nu ‘running the business’ geworden. 
We helpen verenigingen in hun ontwikkeling, waarbij we ons vooral focussen op verenigingen met 
ambitie, de wil om zich te ontwikkelen en waar potentie zit (wat kader en doelgroepen betreft) Dat doen 
we middels het Verenigingscongres, de Verenigingsmonitor, webinars en bijeenkomsten. Maar ook door 
intensievere contacten waarbij wij de vereniging bezoeken. De afgelopen twee jaar hebben we vanuit het 
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Bondsbureau ca. 35 verenigingen 1-op-1 gesproken middels een uitgebreid intakegesprek. Alle facetten 
van de vereniging komen dan aan bod. Deze verenigingen zijn geselecteerd op basis van de 
Verenigingsmonitor, waar nu 135 clubs aan hebben deelgenomen, én in afstemming met de AB’s/AO’s. 
  
In 2021 heeft zich een nieuwe kans voorgedaan die onze werkwijze heeft doen veranderen, namelijk het 
Sportakkoord. We kunnen verenigingen nu ondersteuningstrajecten aanbieden waarbij een 
procesbegeleider toegewezen wordt om met de club aan de slag te gaan. Deze trajecten worden vergoed 
door het Sportakkoord.  
Dankzij onze persoonlijke contacten met verenigingen hebben wij vanuit het Bondsbureau in 2021 al 7 
TT2 opleidingen kunnen organiseren (bijna 60! deelnemers), 4 verenigingen ondersteuning kunnen 
bieden op het gebied van het ontwikkelen van een Technisch Beleidsplan, zijn er enkele trajecten 
Werving, Opvang en Behoud gestart (wat direct ledenaanwas heeft opgeleverd of wat de vereniging 
dusdanig versterkt heeft dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt) en hebben we 5 verenigingen hulp 
kunnen bieden op bestuurlijk vlak. Daarnaast  zijn er trajecten gestart waarbij bestuurders aansloten bij 
externe ondersteuningsvormen. Circa 50 verenigingen hebben dit jaar gebruik kunnen maken van één of 
meerdere Sportakkoord ondersteuningsvormen.  
 
Dit alles is in iets meer dan een half jaar gerealiseerd. En dit is nog maar het begin, omdat onze V.O.- 
organisatie nu optimaler is ingericht. Zowel binnen het Bondsbureau als bij de flexibele schil aan 
mankracht om ons heen die we op diverse trajecten kunnen zetten. Dit alles door de financiële middelen 
van het Sportakkoord. 
Wat de kosten in 2021 betreft: buiten onze Bondsbureau-fte’s hebben we minimale kosten gehad. Dankzij 
de Sportakkoord-financiering kunnen wij mankracht inzetten. De trajecten die we bieden behelzen een x-
aantal uren inzet die vergoed worden door het Sportakkoord. Tevens dekken we hiermee een stuk 
overhead. 
 
Vraag: contributiestelsel. Wat heeft de invoering van projectlidmaatschap financieel opgeleverd en zijn er 
gegevens in hoeverre dit resulteert in een regulier lidmaatschap. 
  
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De projectlidmaatschappen hebben 5 euro per projectlidmaatschap opgeleverd. Er is geen koppeling met 
de NAS-administratie waardoor niet vast te stellen is welke lidmaatschappen tot een regulier 
lidmaatschap hebben geleid. Indirect is wel vastgesteld dat projectleden tot reguliere lidmaatschappen 
hebben geleid, bijvoorbeeld bij OldStars tafeltennis. 
Projectleden tellen mee als lid voor NOC*NSF. Vanuit het verdeelmodel van subsidies zal naar schatting 
1 euro per projectlid extra zijn verkregen. Dit is lastig vast te stellen omdat het verdeelmodel een gesloten 
systeem is waarbij de ledentallen van andere sporten ook van invloed zijn.  
 
Bij agendapunt 5b: 
Ook hier fraaie routekaarten zonder helder inzicht.  
Vraag: wat zijn de kosten voor 2022 voor deze plannen. 
  
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De uitvoering hiervan ligt bij het Bondsburea, maar ter informatie: De kosten en opbrengsten van deze 
plannen zijn integraal deel van de begroting 2022. Van een aantal elementen uit de routekaarten zijn 
gedetailleerde plannen en begrotingen reeds aanwezig. Dat betreft voornamelijk de plannen waarvoor 
externe financiering is aangetrokken. Van een aantal activiteiten is dit niet beschikbaar. Reden daarvoor 
is vaak dat de kosten grotendeels bestaan uit posten die tot de vaste lasten in de begroting worden 
gerekend, bijvoorbeeld het contract voor opslag van de tafels, inzet bedrijfsmiddelen en personeel.   
 
Bij agendapunt 5c: 
Jaarlijks dienen de afdelingen hun plannen in en doen hun best om deze te realiseren. 
Vraag: is er inzicht wat de afdelingen dit jaar niet besteden en welk geld naar verwachting terugvloeit? 
Wijkt dit af van andere jaren? 
  
Reactie van het Hoofdbestuur: 
In de voortgangsrapportage is te zien dat we rekening houden met een onderbesteding van € 40.000 bij 
de afdelingen. Afdelingen kunnen, mede door de coronasituatie, sommige activiteiten niet uitvoeren. Wel 
zien we dat binnen afdelingen hard wordt gewerkt aan alternatieven om het tafeltennis zoveel als 
mogelijk is te stimuleren.  
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Bij agendapunt 6: 
C. Opbrengsten sponsoring. Het is jammerlijk dat de inkomsten terugvallen naar 0; het zijn vreemde 
tijden: maar toch bloeit de economie op verschillende plekken wèl. De navolgende zin “Voor de komende 
jaren is dit wellicht iets om extra aandacht aan te geven” is een understatement. 
Vraag: wat gaat het bondsbestuur doen (laten doen) om Sponsoropbrengsten te verkrijgen. Door 
sponsorovereenkomsten verkrijgt niet allen de sponsor extra naamsbekendheid, ook NTTB krijgt hierdoor 
extra aandacht. Dat kunnen we wel gebruiken. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De genoemde zin komt uit het verslag van de Financiële Commissie. De NTTB heeft al heel lang geen 
(hoofd-)sponsor. De focus is nu gelegd op fondsenwerving, met meer succes. Er is de afgelopen jaren 
extra besteed aan Marketing en Sponsoring. We hebben een bestuurslid gehad en we hebben een hoofd 
Marketing & Communicatie. Er zijn resultaten bereikt (verlenging TeamNL-contract voor 2021, Posno-
contract voor 2021-2024), maar de naamsbekendheid van een sponsor van tafeltennis is beperkt. Buiten 
tafeltennis kent niemand Tibhar, jarenlang onze belangrijkste sponsor. De NOS beperkt zich steeds meer 
tot een aantal grote sporten. Helaas zijn de prestaties van onze topsporters, met name in kwantitatieve 
zin (aantal internationale topsporters), beperkt. Inspanningen in sponsorfinding hebben niet tot concrete 
resultaten geleid. 
 
Pagina 34 tarievenlijst: zijn er boetes bij die nooit worden opgelegd? 
Voorstel tekstwijzigingen bij tarievenlijst 2022: 
Boete 4. toevoegen: als dit zonder nader overleg is geschied 
Boete 5. zonder geldige reden. 
Boete 15. het zonder geldige reden (denk aan corona) 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
We zien op dit moment geen aanleiding om de boetelijst aan te passen. Dat zal ongetwijfeld wel het geval 
worden op het moment dat het papieren wedstrijdformulier volledig is vervangen door het digitale 
wedstrijdformulier. 
De voorgestelde tekstuele wijzigingen zijn goede toevoegingen. Deze gaan wij verwerken. Overigens 
moet daarbij worden opgemerkt dat bij boete 15 corona ook niet altijd een geldige reden is. 
 
Bij D staat: Bij Topsport blijven alleen voor Para de opbrengsten en kosten t.o.v. 2021 gelijk.” 
Kosten 2021: 357.888        Opbrengsten: 270.250 
Kosten 2022: 357.153        Opbrengsten: 307.947 Dit is een stijging van bijna 15% t.o.v. 2021 
Dat kun je toch niet gelijk blijven noemen? 
  
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit is een vraag uit het verslag van de Financiële Commissie. Deze vraag is aan hen voorgelegd.  
De reactie van de FC treft u aan in de bijlage. 
 
Bij E staat: “Bij wedstrijdsport lopen opbrengsten en kosten voor 2022 t.o.v. 2021 in dezelfde mate terug.” 
Percentage opbrengsten t.o.v. kosten in 2021: 57% 
Percentage opbrengsten t.o.v. kosten in 2022: 27%. Dan loopt dat toch niet in dezelfde mate terug?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Ook deze vraag is wat ons betreft voor de Financiële Commissie. Deze vraag is aan hen voorgelegd. 
De reactie van de FC treft u aan in de bijlage. 
  
Bij G: 
Deze opmerking is niet te duiden. Wat is de loonsom van het BR, wat betekent dit concreet als er alleen 
prijscompensatie wordt toegepast inclusief de te maken periodieken. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De schatting is dat elke 1% extra CAO-stijging boven de 2% waar al mee is gerekend leidt tot een extra 
kostenstijging van € 10.000. 
 
Bij agendapunt 6b: 
Sommige sportbonden kennen een competitiebijdrage waarbij de bijdrage per team en niet per lid wordt 
berekend. Vraag: is dat iets voor NTTB? 
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat is niet uitgesloten. Deze suggestie zullen we meegeven aan de werkgroep die kijkt naar een nieuwe 
contributiestructuur.  
 
Vragen n.a.v. Wijzigingen Statuten en ISR (bijlage 11) 

1. Hoe vaak is tot nu toe een dopingzaak bij de NTTB voorgekomen? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
In het verre verleden is in twee gevallen sprake geweest van doping. In de afgelopen jaren/sinds het 
begin van deze eeuw hebben wij hier niet mee te maken gehad. 
 

2. Welke kosten zijn verbonden aan behandeling van een dopingzaak door ISR en / of deelname 
aan ISR? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van het ISR. Het ISR wordt tegenwoordig 
gefinancierd uit een apart deelbudget van NOC*NSF. Bij dopingzaken worden over het algemeen geen 
kosten aan de bond doorgerekend. Echter: kosten zijn nooit helemaal uit te sluiten. Zo kan de bond 
worden veroordeeld in het vergoeden van kosten aan de sporter wanneer deze na analyse van een B-
staal in het gelijk wordt gesteld.  
Of, in het ergste geval: “WADA heeft het recht in een aanhangig gemaakte dopingzaak te interveniëren 
indien het bevoegde tuchtcollege of beroepscollege niet binnen een redelijke door WADA vast te stellen 
termijn tot een uitspraak is gekomen. Op het moment dat voornoemde termijn verstrijkt, wordt dit 
aangemerkt als een besluit van het bevoegde tuchtcollege of beroepscollege dat geen dopingovertreding 
heeft plaatsgevonden. WADA mag in dat geval direct beroep aantekenen bij het CAS. Indien het CAS 
oordeelt dat (i) in de betreffende dopingzaak sprake is van een dopingovertreding, en (ii) het besluit van 
WADA om direct beroep in te stellen bij het CAS redelijk was, dient de Bond WADA’s kosten (waaronder 
in ieder geval de kosten voor de juridische bijstand) voor het beroep bij het CAS te vergoeden.” 
De kans dat dit zich voordoet is zeer gering.  
 

3. Graag een toelichting op het nieuwe lid 6 bij artikel 10. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
De voorgestelde tekst is afkomstig van het ISR en moet verplicht opgenomen worden. De tekst verwijst 
naar artikel 2:34a van het Burgerlijk Wetboek:  
“Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden.” 
Naar de mening van de Reglementscommissie is dit reeds geregeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten 
(Uitsluitend door een daartoe strekkend besluit van de Bondsraad kunnen door de NTTB ten laste van alle 
leden collectieve verplichtingen aangegaan worden, Het ISR is niettemin van mening dat alsnog een 
expliciete verwijzing naar BW 2:34a opgenomen dient te worden. 
 

4. Graag een toelichting op: Het Hoofdbestuur stelt voor lid 4 van artikel 26 te schrappen. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dit is een rechtstreeks gevolg van de behandeling van dopingzaken door het ISR. De Commissie van 
Beroep van de NTTB heeft geen rol meer in de behandeling van overtredingen van het Anti-
Dopingreglement. 
 
Bijlage 14- agendapunt 7a.iv Procedurevoorstel Toekenning Bondsridderschap 
Tekstvoorstel bij Voorstel, onder 4: 
In dit punt 4 staat: “De voordracht wordt gedaan door een schrijven…..,” voorstel dit te wijzigen in “De 
voordracht wordt schriftelijk ingediend bij de Commissie Onderscheidingen ……” 
 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Goede suggestie, wij gaan deze overnemen en verwerken. 
 
Plannen 2022, ledenwerving en behoud. 
 

1. Het ledental van de NTTB is in de afgelopen 2 jaar dramatisch teruggelopen en deze terugloop is 
nog steeds niet gestuit. Zonder leden heeft de NTTB geen bestaansrecht. Bent u van mening dat 
de hoogste prioriteit van de NTTB zou moeten liggen bij ledenwerving en ledenbehoud? 
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Reactie van het Hoofdbestuur: 
Eind 2019 en begin 2020 is ons Strategisch plan hierop aangepast. Wat we de laatste jaren hebben 
ondervonden is dat ledenwerving en- behoud heel goed mogelijk is mits de verenigingen de nodige 
kennis en knowhow hebben om dit te realiseren. We kunnen als bond nog zulke mooie plannen en 
producten hebben, maar als de verenigingen niet in staat zijn (kwalitatief goed) aanbod te bieden wordt 
het een lastig verhaal. Daarom ook de focus op Verenigingsontwikkeling en clubkader opleidingen. We 
hebben met elkaar sterke verenigingen nodig om te werken aan een gezonde basis waarop we kunnen 
bouwen. 
 

2. Bent u het er mee eens dat de NTTB samen met de verenigingen een aanvalsplan ledenwerving 
zou moeten opstellen, indachtig het plan van toenmalig hoofdbestuurslid Jan van Daalen: ‘Op 
naar de 50.000’. Volgens dit plan krijgen de lid-verenigingen ondersteuning met materialen en 
adviezen en worden zij gesteund met beleidswijzers om te komen tot een groter ledental? 
 

Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat delen wij. Echter, in het verleden is al vaker gebleken dat ledenwervingsplannen en campagnes in 
het meest gunstige geval tot een kortstondige opleving hebben geleid en in het meest ongunstigste geval 
tot niks. Oorzaak: de kwaliteit van verenigingen en hun kader was vaak onvoldoende aanwezig om 
ledenwerving te organiseren, laat staan te borgen. Ook ontbrak het hen aan beschikbare tools en 
communicatiemiddelen. 
Om die reden is onze aanpak veranderd. We zetten in op sterke verenigingen waarbij werving en 
ontwikkeling van kader centraal staat. Dit passen we ook toe bij het OldStars tafeltennisproject en het 
Schuiftateltennisproject. In beide gevallen werven we (nieuwe) doelgroepen, al is aan deze werving een 
heel traject met de club voorafgegaan. Dit is maatwerk en vraagt tijd en energie.  
 

3. Bent u het er mee eens dat naast ledenwerving ook ledenbehoud van groot belang is om als 
organisatie te overleven? Op welke wijze kunt u de ondersteuning van het ledenbehoud verder 
vergroten.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Absoluut. Daarom ook de focus op Verenigingsontwikkeling en Opleidingen. We helpen verenigingen niet 
(alleen) op afstand, maar gaan intensiever met hen samenwerken. Het heet daarom ook geen 
Verenigingsondersteuning, maar Verenigingsontwikkeling. Verenigingen willen wel, maar weten vaak niet 
hoe. Kennis, knowhow en tools ontbreken om succesvol aan de slag te gaan. Daarnaast ligt heel vaak de 
focus op werving en is er geen aandacht voor behoud. Door middels procesbegeleiding intensief samen 
te werken worden verenigingen hiermee geholpen. Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar de 
workshop ‘Behoud en Betrekken van Jeugdleden’ opgezet en een aantal keren verzorgd. Het ligt in de 
planning deze vaker aan te bieden. 
 

4. Bent u bereid een taskforce in te stellen met als taken de ledenwerving en het ledenbehoud bij de 
verenigingen te ondersteunen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Als de Bondsraad van mening is een taskforce in te willen stellen dan ondersteunen we dat. Als 
Hoofdbestuur staan wij er zeker voor open om verdere acties uit te zetten. Wij zijn al zeer actief om ook 
de bestaande activiteiten uit te voeren die ook ledenwerving en het ledenbehoud omvatten. 
 

5. Trainers hebben een belangrijke in het instandhouden van een vereniging en de verdere uitbouw 
daarvan. Dus op werving, opvang en behoud van leden. De laatste jaren zijn de 
trainerscursussen peperduur geworden en voor een hobbysport niet of nauwelijks op te brengen. 
Bent u het er mee eens dat de trainersopleidingen erg duur zijn, waardoor potentiële trainers 
afhaken? Bent u bereid de kosten van de trainersopleidingen terug te brengen tot een beduidend 
lager niveau of om deze cursussen geheel gratis te maken (na behalen diploma cursusgeld 
terug). 

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Uw mening delen wij niet. Juist het gratis aanbieden van trainerscursussen, zoals gebleken uit het 
verleden bij de TT2, zorgt voor veel uitval en minder doorstroom naar de TT3 (verenigingstrainers) 
opleiding. De trainersopleidingen zijn gebaseerd op de kostprijs. In vergelijking met andere sporten zitten 
wij aan de onderkant qua prijzen. Verder bieden de afdelingen mooie restitutieregelingen en zijn er 
andere mogelijkheden voor verenigingen (d.m.v. het sportakkoord) en cursisten zelf (STAP- regeling) om 
de kosten lager te houden. 
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6. Voor promotionele doeleinden heeft de NTTB de app’s Ping-Pongbaas en Kantinebaas laten 

ontwikkelen. Wat is het rendement van deze beide app’s geweest. Tot hoeveel nieuwe leden 
heeft ieder van deze app’s geleid.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur: 
Dat kunnen wij niet 1-op-1 helder maken. 
Het primaire doel van PingPongbaas was en is de pingponger een uitdaging bieden middels het 
platform/app, waardoor zij in beeld komen bij de NTTB en daarmee ook bij de verenigingen. De focus lag 
daarom in beginsel ook op de pingpongers in het onderwijs en het bedrijfsleven. Inmiddels staat de teller 
op ruim 5600 registraties. 
In coronatijd hebben wij de verenigingen (noodgedwongen) er nauwer bij betrokken, mede door hen een 
reserveringssysteem te bieden (wat wij in een kleine 2 maanden tijd hebben ontwikkeld). Verenigingen 
kwamen hierdoor meer in contact met het platform.  
Bovenop dit reserveringsysteem is nu ook een betaalsysteem ontwikkeld, waardoor het verhuren van 
tafeltennistafels tegen betaling ook mogelijk is en daarmee het binnenhalen van ‘pingpongers’ 
laagdrempeliger kan worden. Het doel was om dit najaar de promotie en activering te starten, maar ook 
nu gooit corona roet in het eten. Verenigingen zijn qua mindset nog niet zover. Het dagelijkse reilen en 
zeilen heeft nu de hoogste prioriteit. Ondertussen gaan wij wel verder met het activeren van clubs. 
 
Daarnaast participeren we ook in het project Kantinebaas, een samenwerking met de Dartbond en 
Biljartbond (en partner Sportunity). Met dit project stoppen we eind 2021. Ondanks alle inspanningen en 
activaties is het rendement nihil.  De coronapandemie heeft deze negatieve ontwikkeling nog versterkt. 
Onze collegabonden verkeren in zwaar weer, wat o.a. heeft geleid tot het moeten maken van keuzes. 
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BIJLAGE 
REACTIE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE OP DE DOOR AFDELING WEST GESTELDE VRAGEN 
 
Bij D staat: Bij Topsport blijven alleen voor Para de opbrengsten en kosten t.o.v. 2021 gelijk.” 
Kosten 2021: 357.888        Opbrengsten: 270.250 
Kosten 2022: 357.153        Opbrengsten: 307.947 Dit is een stijging van bijna 15% t.o.v. 2021 
Dat kun je toch niet gelijk blijven noemen? 
  
Reactie van de Financiële Commissie: 
Van belang is dat bij Topsport de begrote kosten en opbrengsten voor Dames, Heren en Onder 13 fors 
dalen of zelfs nul worden. De uitzondering daarop zijn de begrote kosten en opbrengsten voor Para. Voor 
deze categorie blijven de kosten dezelfde. De vragenstellers constateren terecht dat de begrote 
opbrengsten (zelfs) stijgen. 
 
Bij E staat: “Bij wedstrijdsport lopen opbrengsten en kosten voor 2022 t.o.v. 2021 in dezelfde mate terug.” 
Percentage opbrengsten t.o.v. kosten in 2021: 57% 
Percentage opbrengsten t.o.v. kosten in 2022: 27%. Dan loopt dat toch niet in dezelfde mate terug?  
 
Reactie van de Financiële Commissie: 
Door het niet doorgaan van de Dutch Open Para lopen begrote kosten en begrote opbrengsten in 
absolute bedragen in dezelfde mate terug. 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 
 
 
 

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 26 JUNI 2021 – NOTULEN - BESLUITENLIJST 
 
Aanwezig: 
Functiezetel Atletencommissie Arjan Huiden 
Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
 

Functiezetel Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Wedstrijdsport Wido Engelen 

Afdelingen 
Holland-Noord Ron Doevendans, John Kossen 
ZuidWest Sophie Dijkers, René Lauwerijssen (plv) 
West Maria ter Hoek, Peter Bakker 
Noord Alfons Brink, Annet Sieljes 
Limburg Remie Vliex 

Gelre Wim van Breenen 
Midden Peter Bouwman, Paul Koopman (plv –  
 tevens erelid) 
Oost Bob Kelderman 

 
Hoofdbestuur Wim van der Burgt, André Eerland, Irene Faber, Stefan Heijnis, Jan Simons, Jan-Gerard Wever 
Bondsbureau: Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino, Robbert Stolwijk,  Marthijn van der Wal 
Ereleden Hans van Haaren, Ton Willems 
Leden van verdienste Wim Fassotte, Gerard van Giessen, Thijs van Veen, Ina Wiekart 
 
Overige belangstellenden 
Charlotte Appels – Commissie Onderscheidingen 
Rob van Gogh – fotograaf 
Mari de Graaf 

Peter Hanning – werkgroep organisatieontwikkeling 
Thijs van Veen – secretaris afdeling Midden 
Jaap Wals – organisatiedeskundige 

 
AFWEZIG met kennisgeving: 
Functiezetel Topsport Herman IJzerman 
Bondsraadsleden:  Roger van der Hammen – ZuidWest, Ingeborg van den Boorn – Gelre, Wim Kielen – Midden, Bert van Schaik - plv Midden  
Ereleden Ad Bouwman, Henny Sackers 
Leden van verdienste Ron Adriaans (tevens CvB), Jos van den Berg, Koen Jacobs, Kees Kamp, Eddy Krabbenbos, Peter van Mil, Joke en Theo Wijker 
 
Voorzitter Tuchtcommissie Gerard Beelen 
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Besluitenlijst – BRV 26 juni 2021  
 

Ag. Omschrijving Besluit / Ter informatie 

1 Opening en vaststelling agenda Besluit: De BRV stelt de agenda vast conform het voorstel. 

   

2 Mededelingen en ingekomen stukken  

a.  Documenten ter informatie zoals vermeld onder A t/m F  
(bijlagen 22 t/m 27) 

Ter informatie 

b. Brief van afdeling West van 10 november 2020  Ter informatie 

c. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen Ter informatie 

   

3 Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 21 november 2020 en 
6 maart 2021 

 

a. Vaststellen besluitenlijst per 21 november 2020 Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV van 21 november 
2020 vast. 

b. Vaststellen besluitenlijst per 6 maart 2021 Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV  6 maart 2021 
vast. 

c. Voortgang actielijst Ter informatie 

   

4 Jaarverslagen 2020  

a. Algemeen jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur  
 

Besluit. De BRV stelt het Algemeen jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur 
vast. 

b. Van de Tuchtcommissie Besluit. De BRV stelt het jaarverslag 2020 van de Tuchtcommissie vast. 

c.  Van de Commissie van Beroep Besluit. De BRV stelt het jaarverslag 2020 van de Commissie van Beroep vast. 

d. Van het College van Arbiters Besluit. De BRV stelt het jaarverslag 2020 van het College van Arbiters vast. 

e. Van de Reglementscommissie Besluit. De BRV stelt het jaarverslag 2020 van de Reglementscommissie vast. 

f. Van de Fondsbeheerscommissie Besluit. De BRV stelt het jaarverslag 2020 van de Fondsbeheerscommissie 
vast. 

   

5. Financiën  

a. Rapportage van de Financiële Commissie (ter informatie)  Ter informatie 

b. Gecumuleerde Jaarrekening 2020 Besluit: De BRV stelt unaniem de Jaarrekening 2020 vast. 

c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van de 
penningmeester voor het financieel beheer  

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

d. Benoemen accountant Besluit: De BRV benoemt Coney tot accountant voor het jaar 2021 

e. Memo omgang teruggang contributie-inkomsten voorjaar 2021 Ter informatie 
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6 Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en  
Bondsraadscommissies  

 

a. Benoeming Hoofdbestuursleden  Besluit: De BRV herbenoemt André Eerland unaniem als Hoofdbestuurslid. 

b. Benoeming leden Bondsraadscommissies  Besluit: De BRV herbenoemt unaniem de heer G. Beelen als voorzitter van de  
Tuchtcommissie en de heer A. de Wit als lid van de Tuchtcommissie. 
Besluit: De BRV herbenoemt unaniem de heer R. Feunekes als lid van de 
Commissie van Beroep. 
Besluit: De BRV herbenoemt unaniem de heer I. Heller als lid van de 
Reglementscommissie. 
Besluit: De BRV herbenoemt unaniem de heer A. Bouwman als lid van de 
Fondsbeheerscommissie. 

   

7 Reglementswijzigingen  

a. Statuten Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in de Statuten vast. 

b. Algemeen Reglement Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Algemeen Reglement 
vast. 

c. Competitiereglement Besluit: de BRV stelt unaniem de wijziging van het Competitiereglement vast. 

   

8 Presentaties  

 Beleid meisjes en dames Opiniërend 

 Visie contributiestelsel  Opiniërend 

   

9 Organisatieontwikkeling Vaststellen 

 Model organisatieontwikkeling dat verder wordt uitgewerkt Besluit: De BRV stelt met 15 stemmen voor en 2 onthoudingen ‘de richting’ 
van de organisatieontwikkeling vast. 

   

10/11 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  

   

12 Sluiting Om 14.25 uur 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021  
Bijlage 3 – agendapunt 3b 
 
 

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 26 JUNI 2021 – NOTULEN - ACTIELIJST 
  

Ag. Omschrijving Actie Wie Af/ 
Datum 

1 Opening en vaststellen agenda Geen   

2 Mededelingen en ingekomen stukken    

a.  Documenten ter informatie zoals vermeld onder A t/m F  
(bijlagen 22 t/m 27) 

HB-besluiten per 1-7-2021 publiceren Bb √ 

b. Brief van afdeling West van 10 november 2020  Reactie aan afdeling West met de mening van de BRV HB √ 

c. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen Aanpassingen verwerken Bb √ 

3 Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 21 november 
2020 en 6 maart 2021 

   

a. Vaststellen besluitenlijst per 21 november 2020 Geen   

b. Vaststellen besluitenlijst per 6 maart 2021 Geen   

c. Voortgang actielijst Verwerken in de nieuwe actielijst HB/Bb 18-11 

4 Jaarverslagen 2020    

a. Algemeen jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur  Geen   

b. Van de Tuchtcommissie Contact met de voorzitter TUC over het vermelden van de 
namen commissieleden 
Het HB zegt toe aandacht voor de uitingen op sociale media 
op te nemen in het communicatiebeleid 

HB 
 
HB 

√ 
 
√ 

c.  Van de Commissie van Beroep Geen   

d. Van het College van Arbiters Geen   

e. Van de Reglementscommissie Nieuwe leden voor de RC zoeken 
(NB: Wel gezocht, maar nog niet gevonden) 

HB/Bb * 

f. Van de Fondsbeheerscommissie Geen   

5 Financiën    

a. Rapportage van de Financiële Commissie  Onderzoeken mogelijkheden om spaargeld te verspreiden 
over meerdere banken met het oog op maximale garantie. 
Onderzoeken mogelijkheden om rente te ontvangen. 

HB 
 
HB 

√ 
 
√ 

b. Gecumuleerde jaarrekening 2020  Geen   

c. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van 
de penningmeester voor het financieel beheer  

Geen   

d. Benoemen accountant Informatie aan Coney Bb √ 

e. Memo omgang teruggang contributie-inkomsten voorjaar 2021 Geen   
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6 Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op 
functiezetels en Bondsraadscommissies  

   

a. Benoeming Hoofdbestuursleden  Geen   

b. Benoeming leden Bondsraadscommissies  De heer G. Beelen – TUC, A. de Wit – TUC, de heer R. 
Feunekes – CvB, de heer I. Heller – RC en de heer A. 
Bouwman – FBC informeren over hun herbenoeming. 

Bb 
 
 

√  

7 Reglementswijzigingen     

a. Statuten Doorvoeren wijzigingen, voorbereiden voor de notaris 
(NB: Wordt met de statutenwijziging van december verleden) 

Bb * 

b. Algemeen Reglement Doorvoeren wijzigingen en publiceren Bb √ 

c. Competitiereglement Doorvoeren wijzigingen en publiceren Bb √ 

8 Presentaties    

a Beleid meisjes en dames Presentatie meesturen met de notulen Bb √ 

b Visie contributiestelsel Geen   

 Lidmaatschap van verdienste voor Peter Hanning Opnemen in overzicht gedecoreerden en jaarverslag 2021 Bb √ 

9 Organisatieontwikkeling    

 Model organisatieontwikkeling dat verder wordt uitgewerkt Verwerken opmerkingen door Jaap Wals 
Verdere bespreking in de werkgroep 

J. Wals 
Wg Oo 

√ 

10/11 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag    

 Peter Bakker vraagt of binnen het HB de portefeuille Veteranen 
is belegd. 
Paul Koopman vraagt n.a.v. het integriteitsbeleid om informatie 
uit het NOC*NSF casemanagementsysteem aan de BR te 
verstrekken. 
Voorstellen over Organisatieontwikkeling van alle gremia 
toevoegen. 
De voorzitter roept de leden van de Bondsraad op.  
Renzo Koops vraagt naar de budgetten voor het project 
meisjes/vrouwen 
Wido Engelen maakt zich zorgen over de omvang en de leeftijd 
van het scheidsrechterscorps en de opleidingen voor 
scheidsrechters. 
Arjan Huiden vraagt naar het ontbreken van communicatie over 
het terugbrengen van het aantal wedstrijden in de 1e divisie naar 
7 wedstrijden. 

Beantwoorden vraag onder welk HB-lid de portefeuille 
Veteranen valt 
Schriftelijke reactie op de vraag om informatie uit het 
casemanagementsysteem van NOC*NSF. 
 
Oproep aan de NTTB-leden om zitting te nemen in een 
werkgroep. 
Reacties BR-leden inventariseren 
Subsidies voor het project meisjes/vrouwen aanvragen 
 
Scheidsrechtersopleidingen organiseren 
 
 
Het uitgangspunt van hetzelfde speelsysteem voor alle 
divisies nogmaals publiceren 
Communicatie verbeteren 

HB 
 
HB 
 
 
HB/Bb 
 
Bb 
IF/Bb 
 
WB/SRC/ 
Opl 
 
Bb 
 
HB/Bb 

√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 

12 Sluiting    
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 4 - agendapunt 4 
 

 

 

 

 

VERKIEZING BONDSRAADSLEDEN OP FUNCTIEZETELS 
 
 
 
Geachte leden van de Bondsraad,  
 
Overeenkomstig artikel 31, lid 2 van de Statuten van de NTTB- heeft het College van Voorzitters de taak 
advies uit te brengen over de kandidatuur voor de functiezetels. Dit geschiedt door een kieslijst op te 
stellen.  
 
Het College van Voorzitters heeft kennis genomen van de belangstelling van de heer Bert van de Zedde 
voor de vacante functiezetel Organisatie en van de heer Erik van Veenendaal voor de vacante 
functiezetel Marketing & Externe communicatie. 
Zie de bijgevoegde formulieren kandidaatstelling met motivatie.  
 
Een vertegenwoordiging van het College van Voorzitters heeft met beide kandidaten een gesprek 
gevoerd en het College van Voorzitters beveelt de Bondsraad aan de heren Van de Zette en Van 
Veenendaal te benoemen als leden van uw Bondsraad. 
 
 
Namens het College van Voorzitters,  
Arjen Kreike, afdeling Holland-Noord 
Voorzitter a.i. 
 

 
 
 
 
Op basis van het advies van het College van Voorzitters stelt het Hoofdbestuur voor om de heren Bert 
van de Zedde en Erik van Veenendaal tussentijds te benoemen op respectievelijk de functiezetel 
Organisatie en de functiezetel Marketing & Externe communicatie. 
 
De tussentijdse benoeming loopt tot de bondsraadsvergadering van 18 juni 2022, met het oog op de 
benoemingstermijnen van de functiezetelhouders, zoals dit is geregeld in de Statuten artikel 17, lid 7. 
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Formulier Kandidaatstelling Functiezetels Bondsraad NTTB 
 
 
Kandidaat voor functiezetel  
 

 
Marketing / Externe communicatie 

 
Naam: 
 

 
Erik van Veenendaal 

 
Woonplaats: 
 

 
Valkenswaard 
 

 
Telefoon: 
 

 
06-1122 0449 

 
E-mail: 
 

 
erik@erikvanveenendaal.nl 

 
Geboortedatum: 
 

 
12-08-1962 

 
Lid van vereniging: 
  

TTV Bergeyk, TTV Valkenswaard 
TTC Waldniel (Duitsland) 
Bonaire Tafel Tennis Bond (BTTB) 

 
Beroep 
 

 
CEO, Consultant 

  

Bestuurlijke ervaring 
 
 
 

Zie aanbiedingsbrief 

 

Motivatie kandidaatstelling 
voor deze functiezetel  
 
 
 

Zie aanbiedingsbrief 
 

Beschikbaar als reserve 
Bondsraadlid 

Ja 

 

  Datum: 03-11-2021 

 

 

 

Het formulier met kandidaatstelling kan aan de NTTB worden gezonden via jong@tafeltennis.nl. 

 

  

mailto:erik@erikvanveenendaal.nl
mailto:jong@nttb.nl
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021 

Bijlage 5 – agendapunt 5 

 

 

 

 

Aan de Bondsraadleden en de plaatsvervangende Bondsraadleden 

 

Cc: ereleden, leden van verdienste, leden van de vaste commissies,  

voorzitters van de taak- en werkgroepen, de afdelingsvoorzitters en 

-secretariaten en het personeel van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 

 

 

Onderwerp Datum 
Introductie Strategisch plan en Jaarplan 2022 3 december 2021 
 

 

 
Gedachte (plaatsvervangende) Bondsraadsleden,  
 
Sinds 2017 bent u van ons gewend jaarlijks het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) te ontvangen, waarin naast 
onze missie en visie ook de plannen voor de komende jaren en specifiek het eerstvolgende jaar 
beschreven werden.  
Een plan waarin de vastgestelde koers ‘Tafeltennis Beweegt’ – ‘Tafeltennis- en ‘pingpongland’ duidelijk 
was maar in de uitvoering jaarlijks aanpassingen werden doorgevoerd door nieuwe projecten, andere 
prioriteringen en voortschrijdend inzicht. 
 
Na vijf jaar te hebben gewerkt met het MJPB hebben we gemeend onze toekomstvisie te moeten 
herijken. Waar staan we nu, waar willen wij heen? Hoe zien wij de toekomst, waar willen we op inzetten 
en wat willen we bereiken? En belangrijk: hoe denken wij dit te gaan bereiken? 
 
In 2019 en 2020 heeft onze werkorganisatie op het Bondsbureau een ontwikkeling doorgemaakt. Samen 
met andere sportbonden hebben wij deelgenomen aan het programma ‘Slagvaardig Organiseren in de 
Sport’ (SOS-programma). Onder begeleiding van een extern bureau, The Brown Paper Company, heeft 
onze organisatie een start gemaakt met haar transformatie. Werkprocessen en projecten worden op een 
nieuwe wijze projectmatiger aangepakt. Ook maken we duidelijker welke zaken we op het strategische 
niveau, het tactische niveau en het operationele niveau beleggen.  
De herijking van ons meerjarenbeleid en de vertaling hiervan naar een jaarplan heeft geresulteerd in een 
nieuwe opzet van het meerjarenplan: het Strategisch plan 2022-2026, aangevuld met een Jaarplan 2022. 
 
In het Strategisch plan zetten we onze koers voor de komende jaren uit. Hoe kijken wij naar de toekomst, 
waar leggen wij de focus op en welke strategische doelen stellen we.  
In het Jaarplan 2022 geven we middels een routekaart het jaar visueel weer. Per beleidsterrein worden 
de belangrijkste projecten en programma’s die bijdragen aan het behalen van de strategische 
doelstellingen in de tijd weggezet. Waar mogelijk aangevuld met belangrijke tussentijdse mijlpalen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een u volledige introductie van de toekomstplannen te hebben gegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
Jan Simons 
voorzitter 
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021 
Bijlage 7 – agendapunt 5c 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENPLANNEN AFDELINGEN 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: de Afdelingssecretarissen 
Cc: Overige AB-leden en Afdelingsondersteuners, leden van de AcUB en Achim Sialino 
 
 
Onderwerp Datum 
Terugkoppeling activiteitenplan en budgetaanvraag 2022 23 augustus 2021 
 
Kenmerk Uw kenmerk 
HB/AJ/2021.055   
 
 
Beste afdelingssecretarissen, 
 
We hebben van uw afdeling de budgetaanvraag en de innovatieve activiteit(en) ontvangen. Hiervoor onze 
dank. 
Volgens afspraak hebben we de innovatieve activiteit(en) naar de AcUB gestuurd. De AcUB heeft alle 
stukken bekeken en op 30 juli haar advies uitgebracht aan het Hoofdbestuur. 
 
In dit advies staat de volgende tekst. 
1. Inleiding  

Het proces rondom de afdelingsactiviteitenplannen voor 2022 is grotendeels gelijk aan dat proces van 
vorig jaar. Dit betekent dat de afdelingen voor de basis- en reguliere activiteiten geen verdere 
uitwerking hoefden in te dienen. Voor de innovatieve activiteiten is een onderbouwing gevraagd, 
waarbij ditmaal is gevraagd een format te gebruiken. Dit advies heeft dus alleen betrekking op de 
innovatieve activiteiten.  

Begin dit jaar heeft het Hoofdbestuur (HB) de afdelingen in de gelegenheid gesteld extra innovatieve 
activiteiten in te dienen voor 2021, dit gezien de langdurige impact die de coronapandemie heeft op de 
binnensporten, zoals tafeltennis. De AcUB heeft de aanvragen van de afdelingen ZuidWest en Oost 
beoordeeld en begin mei 2021 van advies voorzien voor het HB.  

Hierna volgt een nadere toelichting over de ingediende innovatieve activiteiten voor 2022 en het 
advies aan het HB.  

2. Ingediende innovatieve activiteiten  
Het aantal door de afdelingen ingediende innovatieve activiteiten kent vanaf de start in 2017 een sterk 
dalende tendens, met name sinds het besluit van het HB, op voorstel van het College van Voorzitters, 
om geen budget te markeren voor de innovatieve activiteiten. Eén van de afdelingen verwoordt dit als 
volgt: door de wijze van budgettoekenning hebben we hier geen behoefte meer aan. Een andere 
afdeling geeft aan dat het bestuur ervan uitgaat dat innovatieve activiteiten binnen het algemene 
budget kunnen worden opgepakt.  
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Enkele afdelingen geven aan de (extra) innovatieve activiteiten van 2021 voort te zetten (ZuidWest, 
West, Noord, Limburg, Gelre). Voor 2022 zijn door de afdelingen geen nieuwe innovatieve activiteiten 
ingediend die beoordeling door de AcUB behoeven.  

3. Advies aan het Hoofdbestuur  
Er zijn dus voor 2022 geen nieuwe innovatieve activiteiten door de afdelingen ingediend. Voor de 
innovatieve activiteiten die een voortzetting zijn en eerder zijn beoordeeld, stelt de AcUB voor de 
eerdere beoordeling te hanteren. 
Het is spijtig te moeten constateren dat het ontbreken van de financiële prikkel blijkbaar heeft geleid 
tot een verminderd animo voor het indienen van innovatieve activiteiten, terwijl hier in het belang van 
het Nederlandse tafeltennis zeker behoefte aan is. De uitdaging is een manier te vinden om nieuwe 
ontwikkelingen naar voren te krijgen, waarbij de inzet van een financiële prikkel van belang lijkt.  

Door de coronacrisis heeft het tafeltennis enorm langdurig stilgelegen. De belangrijkste uitdaging is 
om de bestaande tafeltennissers weer te enthousiasmeren, waarbij vooral een rol voor de 
verenigingen is weggelegd. Daarnaast vindt de AcUB het van belang met een brede, innovatieve en 
creatieve aanpak te komen om niet-tafeltennissers voor tafeltennis geïnteresseerd te krijgen. We 
herhalen hierbij graag ons eerdere idee om voor het ontwikkelen van innovatieve activiteiten 
samenwerking te zoeken met een professionele aanbieder.  

Het Hoofdbestuur deelt de door de AcUB uitgesproken zorgen dat er voor 2022 geen innovatieve 
activiteiten gepland zijn. 
We maken op basis van de ingediende activiteitenplannen en budgetaanvragen (voor zover deze vallen 
binnen het toegekende budget) en het advies van de AcUB over de innovatieve activiteiten een voorstel 
voor het integrale afdelingsplan en de bijbehorende deelbegroting richting de Bondsraad.  
 
Als u toch nog aanpassingen wilt maken op de ingediende plannen en/of budgetaanvragen, neem dan 
vóór 1 september contact op met de directie (sialino@tafeltennis.nl).  
Als afdelingen tijdens de uitvoering van activiteiten behoefte hebben aan aanvullend advies kunnen zij dit 
kenbaar maken aan het Hoofdbestuur (via de directie). Het Hoofdbestuur heeft met de AcUB de afspraak 
gemaakt dat de AcUB beschikbaar is om aanvullend advies te geven rondom de uitvoering van de 
innovatieve activiteiten. Ook de expertise van het Bondsbureau kan ingezet worden om u te helpen bij het 
uitvoeren van beleid.  
 
Als er vragen of opmerkingen zijn n.a.v. deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met 
ondergetekende of met Achim Sialino, e-mail: sialino@tafeltennis.nl, 06 1640 9655.  
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Jan Simons 
Voorzitter 
  

mailto:sialino@tafeltennis.nl
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Voor 2022 is het activiteitenplan verdeeld in drie onderdelen: 

 Basisactiviteiten 

 Reguliere activiteiten 

 Innovatieve activiteiten 

 

BASISACTIVITEITEN 

Elke afdeling heeft twee basisactiviteiten: het besturen van de afdeling en het organiseren van de 
afdelingscompetitie. 
 

Onder het besturen van de afdeling vallen kosten voor: 

 Algemeen bestuurlijke zaken (Organisatie ALV en regionale bijeenkomsten, vergadering 

afdelingsbestuur) 

 Bestuurskosten (bestuur, werkgroepen, bondsraadsleden) 

 Algemene kosten (website, representatie, communicatie) 

 Bureaukosten (kantoorbenodigdheden, vergoeding pc apparatuur, telefoonkosten) 

 
Budgetaanvraag NTTB: 

ABZ (besturen) € 1.761 

Wedstrijdsport: competitie * € 2.265 

Inkomsten competitie * - € 2.735 

Totaal basisactiviteiten € 1.311 

 
De budgetaanvraag voor basisactiviteiten is € 174 lager dan voor het jaar 2021. Kosten 
voor ABZ zijn daar waar mogelijk verlaagd. 
 
 
* In 2022 zijn, net als in 2021, in de bruto kosten extra kosten voor de organisatie van een deel van de 

competitiewedstrijden opgenomen. Deze kostenstijging (automatisering) worden gefinancierd uit een 
extra bijdrage vanuit de verenigingen die deelnemen aan de betreffende wedstrijden. Daarmee vindt 
er geen stijging van de netto kosten plaats. 
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REGULIERE ACTIVITEITEN 

Aanvullend zijn er diverse reguliere activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet verplicht zijn maar die wel in de meeste afdelingen 

uitgevoerd worden en een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen de afdelingen vormen. Dit zijn activiteiten als het 

organiseren van Afdelingstrainingen, de Afdelingskampioenschappen en ledenwerf-activiteiten. Elke afdeling legt hierbij haar 

accent. 

 

Voor de afdeling Limburg zijn de volgende kosten in de budgetaanvraag meegenomen: 

 Wedstrijdsport: Toernooien (o.a. voorrondes nationale jeugdmeerkampen, 

afdelingskampioenschappen, jeugdklassentoernooi, NTTB Jeugdcup, Best of 21) en overig kosten 

wedstrijden (o.a. Jeugd Challenge) 

 Opleidingen: o.a. TT-1, TT-2, TT-3 en bijscholing 

 Sportparticipatie: o.a. Ledenwerving en –behoud, inclusief Table Stars en ViTTO 

 Talentherkenning en –ontwikkeling: o.a. regionale welpentraining 

 
Budgetaanvraag NTTB: 

Wedstrijdsport: toernooien en overige kosten wedstrijdsport € 4.025 

Opleidingen € 1.000 

Sportparticipatie € 2.300 

Talentherkenning en -ontwikkeling €    650 

Totaal reguliere activiteiten € 7.975 

De budgetaanvraag voor reguliere activiteiten is € 70 hoger dan voor het jaar 2021: 
meer budget voor wedstrijdsport minder voor opleidingen, talentherkenning en –
ontwikkeling, gelijk budget voor Sportparticipatie. 
Vanuit het Sporttakplatform Tafeltennis Limburg zullen naar verwachting gelden 
gegenereerd worden. Deze worden ook en vooral ingezet voor activiteiten die onder de 
“reguliere activiteiten” vallen, zoals: 

 Wedstrijdsport: Limburgse Jeugdmasters, NTTB Jeugdcup, Jeugd Challenge 

 Opleiding/Kaderontwikkeling: stimuleringsregeling, trainersbijscholingen 

 Sportparticipatie: Table Stars, ViTTO, parasport, overige projecten ledenwerving, 

stimuleringsregeling, 

 Talentherkenning en –ontwikkeling: regionale welpentrainingen, regionale 

talentgroepen, individuele trainingen, trainingsstages. 

 Algemeen: coördinatie en platformoverleg 

 
Bij een groot deel van de activiteiten is er sprake van 
cofinanciering door o.a. NTTB, Sporttakplatform, 
gemeenten, verenigingen en deelnemers.  
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INNOVATIEVE ACTIVITEITEN 

De innovatieve activiteiten zijn nieuwe of extra activiteiten die de afdeling wil ontwikkelen en uitvoeren. Ze sluiten aan bij de 

kernwaarden en de strategieën uit het meerjarenbeleidsplan van de NTTB. Deze innovatieve activiteiten worden beoordeeld en 

van een advies voorzien door de AcUB. 

 

Dit jaar slechts één innovatieve activiteiten als 2e fase van de in 2021 gestarte activiteit. 

 

De meeste basis- en reguliere activiteiten zijn redelijk op de rit in de afdeling Limburg. Als gevolg van 

een onderbezetting in afdelingsbestuur en onzekerheid rondom de invulling van de coördinatie van het 

Sporttakplatform Tafeltennis Limburg (SPTL) is de haalbaarheid van meerder innovatieve activiteiten 

niet op voorhand zeker. 

 

Daarnaast is er door een forse daling van het afdelingsbudget financieel niet veel ruimte voor innovatieve 

activiteiten. De kosten voor basisactiviteiten zijn de laatste jaren al tot een zeer laag niveau gebracht. De 

afdeling wil geen afbreuk doen aan het wedstrijdaanbod en daarmee is er amper ruimte om de kosten voor 

regeliere activiteiten te verlagen. 

 

Voor 2022 zetten we derhalve in op één activiteit. Dit is een vervolg van één van de innovatieve 

activiteiten van 2021. 

 
Naam activiteit 1: Witte vlekken op de kaart 
Korte beschrijving: In 2021 is het Limburgse tafeltennislandschap in beeld gebracht. 

Vanuit dat landschap zijn actiepunten benoemd. Samen met 
verenigingen worden diverse acties in 2022 uitgevoerd. 
Op dit moment is nog niet duidelijk welke concrete acties uit de het 
onderzoek in 2021 naar voren komen. 

 

Budgetaanvraag NTTB: 

Witte vlekken op de kaart €    400 

Totaal innovatieve activiteiten €    400 
 

Overall budgetaanvraag NTTB: 

Basisactiviteiten €   1.311 

Reguliere activiteiten €   7.975 

Innovatieve activiteiten €      400 

Totaal budgetaanvraag 2021 afdeling Limburg € 9.686 

 
 

UITWERKING SPECIALE ACTIVITEITEN 

Naam activiteit 1: Witte vlekken op de kaart 
Samenvatting: In 2021 is het Limburgse tafeltennislandschap in beeld gebracht. Vanuit 

dat landschap zijn actiepunten benoemd. Samen met verenigingen 
worden diverse acties in 2022 uitgevoerd. 
Op dit moment is nog niet duidelijk welke concrete acties uit de het 
onderzoek in 2021 naar voren komen. 

Aanleiding: Bij analyse van de ledenaantallen blijkt dat de daling van het totaal 
aantal leden binnen de afdeling wordt veroorzaakt door een terugloop bij 
een deel van de verenigingen. Bij andere verenigingen gaat het juist 
(best) goed. 
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Daarnaast valt het op dat er veel plaatsen zijn waar geen vereniging 
actief is en waar (dus) ook geen leden zitten. Hierdoor worden ook nog 
eens de reisafstanden steeds groter. (Geen clubs meer ‘om de hoek’.) 
Deze zaken geven het gevoel dat er meer potentieel is in Limburg dan 
wat er nu uitgehaald wordt. 
Daartoe is in 2021 het eerste deel van deze activiteit in gang gezet. 

Beschrijving: Er is in 2020 een eerste ‘schets’ gemaakt van het Limburgs 
tafeltennislandschap. Daarin komen “witte vlekken” naar voren. Dit zijn 
regio’s waar 

 geen tafeltennisvereniging actief is 

 een vereniging actief is, die niet is aangesloten bij de NTTB 

 een vereniging ‘actief is, die een veel te laag aantal leden heeft t.o.v. het 

inwoneraantal van de regio. 

Vanuit deze schets wordt het landschap in 2021 verder beschreven en in 
beeld gebracht. Nadat het beeld duidelijk is, zal er bepaald worden waar 
acties op te starten. Deze acties kunnen op verschillende manier 
ingestoken worden: 

 Witte vlekken ‘invullen’ door één of meerdere ‘buurverenigingen’. 

 Witte vlekken ‘invullen’ met een nieuw op te richten vereniging. 

 Verenigingen die niet aangesloten zijn bij de NTTB benaderen om te kijken 

of er  een samenwerking mogelijk is. 

 Vereniging ondersteunen / ontwikkelen om meer ‘marktaandeel’ te 

veroveren. 

 Andersoortige acties. 

Met betrekking tot de witte vlekken zal er ook onderscheid gemaakt 
wordt tussen senioren en jeugd. Als er alleen naar jeugd gekeken wordt, 
zijn er waarschijnlijk meer witte vlekken. Het is daarbij bijvoorbeeld 
denkbaar dat een ‘buurvereniging’ (wervings)activiteiten gaat verrichten 
in een regio waarin de ‘reguliere’ vereniging zich niet met jeugd 
bezighoudt. Het samen bewerken van de Limburgse markt zal daarbij 
zichtbaar worden.  
De verenigingen zullen vanaf het begin betrokken worden bij het project 
“Witte vlekken op de kaart”. Ook vervolgprojecten zullen in nauwe 
samenwerking tussen vereniging en NTTB plaatsvinden. 
In 2022 gaat fase 2 in. Kansen worden omgezet in concrete 
projecten op lokaal en/of regionaal niveau. Bij de uitvoering van die 
projecten blijft de afdeling Limburg nauw betrokken, maar zal een 
groot deel van de uitvoering bij één of meerdere verenigingen 
liggen. 

Wanneer: Gehele jaar 2022 (vervolg op start in 2020 en 2021) 
Kosten: Totaal € 2.000 (bijdrage vanuit NTTB budgetaanvraag: € 400) 

 Specificatie kosten op dit moment nog niet bekend 

Inkomsten: Geen (directe) inkomsten, wel cofinanciering en bijdrages in 
ondersteuning: 

 cofinanciering SPTL € 1000 

 cofinanciering SPTL middels ondersteuning vanuit coördinator SPTL (uit 

bestaande taken/budget) 

 cofinanciering één of meerdere gemeenten € 600 

Bijdrage vanuit lokale sportakkoorden bij vervolgprojecten. Deze zullen 
dan de belangrijkste sponsor zijn bij de lokale projecten. 

Wijze van 
monitoring: 

Registratie van ledenaantallen 2016-2026  

Bijdrage criteria: Vermeerdering van het aantal leden (10) 
Enerzijds door verenigingsactiviteiten in de zogenaamde “witte gebieden” 
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te ontwikkelen, anderzijds door beter te opereren in gebieden met een 
laag ‘marktaandeel’, zullen nieuwe tafeltennissers gevonden of 
bestaande tafeltennissers herontdekt worden. Daarnaast is er ook nog 
potentieel van tafeltennissers die geen NTTB-lid zijn. Zij die nu lid zijn 
van een niet-NTTB vereniging. 
Ledenbehoud (4) 
Diverse verenigingen zijn in de ‘gevarenzone’ terechtgekomen. Dit wordt 
middels het project / de activiteit zichtbaar. Door ondersteuning / 
ontwikkeling wordt een verdere daling van het aantal leden bij die 
verenigingen waarschijnlijk voorkomen.. 
Samenwerking tussen de verenigingen (8) 
Verenigingen gaan samenwerken om activiteiten te ontwikkelen in de 
“witte zones”.  
Speelvreugde jeugd/senioren/ouderen (8) 
Enerzijds wordt onze mooie sport aangeboden aan mensen die nu nog 
niet tafeltennissen. Anderzijds gaan de bestaande leden voordelen 
ervaren doordat reisafstanden verminderen en gaan clubs, die te maken 
hebben gehad met ledendaling weer een toename van het aantal leden 
zien. 
Voorzieningen om de sport te beoefenen (10) 
Nieuwe locaties om te tafeltennissen lijkt een logisch gevolg van het 
project. Wellicht kan een verbetering van de locatie ook onderdeel 
uitmaken van een verenigingsondersteuning en/of –ontwikkeling. 

Prioriteit: 1 
Het is een ‘zwaar’ en zeker niet gemakkelijk project, waarvan de 
opbrengsten in de vorm van ledengroei niet zeker zijn. Anderzijds is dit 
project de basis voor de bewerking van de markt. Een onmisbare 
fundering. Als de verkregen inzichten al niet leiden tot concrete 
vervolgprojecten die een ledenaanwas tot gevolg hebben, dan zal de 
informatie voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. 

 
Matrix beoordeling innovatieve activiteiten 

 

Criteria: waardering aangeven (0 = Niet van Toepassing, 1 = Enigszins t/m 10 = Uitermate) 

Nummer + korte omschrijving activiteit 
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1. Witte vlekken op de kaart 10 4     8 8 10 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 8 – agendapunt 6a 

 

 

 

 

 

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 

Ter voorbereiding van de bondsraadsvergadering van 11 december 2021 

 
 
Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad over het gesprek dat 
op 5 november 2021 online is gevoerd. Hierbij waren aanwezig: Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg (FC), 
Jan-Gerard Wever (Hoofdbestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau). 
 
Hieronder worden de onderwerpen, die in het overleg aan de orde zijn gekomen, puntsgewijs behandeld. 
In punt 5 volgt een advies van de FC aan de Bondsraad. 
 

1. Begroting 2022 
 

A) De begroting geeft een tekort aan van € 29.000, met de melding om deze uit het vermogen te 
financieren. Dit bedrag heeft te maken met de verwachtte extra kosten in 2022 rond 
automatisering voor de invoering van het DWF (digitaal wedstrijdformulier) en de aanpak voor 
een CRM-systeem (uitgebreide ledenadministratie). Een jaar geleden schreef de FC hierover: 
Naar verwachting zal daarvoor in 2021 extra budget nodig zijn. Een bestemmingsreserve in 2021 
kan daarvoor als dekking dienen. Bij het advies aan de Bondsraad komt de FC hierop terug. 
 

B) Een moeilijk in te schatten post voor 2022 is die van Contributies. De heftigheid van de Covid-
pandemie zal bepalen of weer zware maatregelen nodig zijn. Daarmee ook of de zo goed 
mogelijk ingeschatte ontvangsten van € 1.003.000 zullen mee- of tegenvallen. Dit najaar namen 
minder leden dan in andere jaren deel aan de competitie, dat kan in het voorjaar anders zijn. De 
grootste daling bij de leden heeft te maken met de geringe instroom van jeugdige spelers 
vanwege de pandemie. De FC kan zich vinden in het ingeschatte bedrag van contributie-
ontvangsten.  
 

C) Opbrengsten voor “Sponsoring, rechten en advertenties” zijn teruggevallen van € 39.600 naar 
nul. Het zijn lastige tijden voor het binnenhalen van “derde” gelden. Voor de komende jaren is dit 
wellicht iets om extra aandacht aan te geven. 
 

D) Bij Topsport blijven alleen voor Para de opbrengsten en kosten t.o.v. 2021 gelijk. Voor de dames 
een forse, wel al bekende, terugval. Het eerder aangekondigde nieuwe beleid voor 
talentontwikkeling door stimulering van RTN (regionale trainingsnetwerk) krijgt verder gestalte als 
alternatief voor Papendal.  
 

E) Bij Wedstrijdsport lopen opbrengsten en kosten voor 2022 t.o.v. 2021 in dezelfde mate terug, 
vooral door het niet doorgaan van Dutch Open Para. 
 

F) De voorgestelde verhogingen van de bondscontributies blijven beperkt tot de eerder door de 
Bondsraad geaccordeerde verhoging. Andere tarieven zijn gelijk gebleven met uitzondering van 
de opleiding tot scheidsrechter 3 en 4. Deze tarieven zijn op eerder verzoek van de Bondsraad 
verminderd, en wel tot € 195. 
 

G) Een onzekerheid vormen de onderhandelingen rondom de cao. Uitgegaan is van een loonstijging 
van rond 2%. Een aanmerkelijk hogere stijging kan ervoor zorgen dat de begroting moet worden 
bijgesteld om een hoger tekort te voorkomen. 
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2. Tussentijds Financieel Overzicht NTTB 2021 
 

A) Op 26 juni van dit jaar is de Bondsraad akkoord gegaan om voor het eerste halfjaar van 2021 
geen contributietoeslagen in rekening te brengen. Verwacht werd dat hiervoor per saldo circa € 
195.000 nodig was. Dit bedrag is toen gereserveerd in een bestemmingsreserve Contributies. 
 

B) De eerdere coulanceregeling bij clubs die opgegeven competitiespelers toch weer terug hebben 
getrokken uit de najaarscompetitie heeft afdoende gewerkt. Een extra voorziening voor niet 
kunnen betalen bleek niet nodig. 
 

C) Het te verwachten resultaat over 2021 lijkt door diverse onderbestedingen op dit moment uit te 
komen op een tekort van rond € 99.000. Rekening houdend met de bestemmingsreserve van € 
195.000 en met het voor de helft gebruiken van de bestemmingsreserve van de Taskforce 
(organisatieontwikkeling) is de inschatting nu dat over 2021 een positief saldo zal ontstaan van € 
101.000. 
 

3. Interne Beheersing 
 

A) Uitgaven van Topsport worden maandelijks gemonitord door de directeur en de controller samen. 
 

B) Er zijn weinig spoedbetalingen geweest en bij de spoedbetalingen die zijn verricht zijn de 
protocollen gevolgd. 
 

C) Naar verwachting zullen de laatste drie afdelingsadministraties vóór 1 januari 2022 zijn 
samengevoegd met de bondsadministratie. 
 

D) De Federatie is inmiddels ontbonden. De vrijgekomen reserves zullen gebruikt worden voor 
HRM-reserveringen voor het personeel voor o.a. scholing en transitie. In het Jaarverslag over 
2021 zullen deze opgenomen staan. 
 

4. Dekking van het tekort op de Begroting 2022 
 
Als de verwachting van het Tussentijds Financieel Overzicht 2021 gerealiseerd wordt en de 
Bondsraad ermee akkoord gaat om het tekort van € 29.000 van de begroting 2022 te financieren 
uit het vermogen, dan zal de algemene reserve uitkomen op rond € 537.000. Als 
weerstandsvermogen is nodig 20% van € 1.937.000, rond € 390.000. Dat bedrag is dan ruim 
aanwezig. Financieren van het tekort van € 29.000 van de begroting 2022 is naar het oordeel van 
de FC mogelijk zonder dat de voortgang van de organisatie in de knel komt. 
 

5. Advies  
 
Advies van de FC aan de Bondsraad:  
De Financiële Commissie heeft in de begroting 2021 twee onzekerheden geconstateerd:  
(1) de verwachte inkomsten uit contributies kunnen vanwege de Covid-onzekerheden als meevaller of als 
tegenvaller flink afwijken van wat begroot is;  
(2) Een hogere cao-loonstijging dan 2% kan leiden tot een groter tekort dan nu voorzien. 
Omdat hierover op dit moment geen zekerheid is én er geen andere bijzondere/materiële risico’s zijn 
vastgesteld die goedkeuring van de begroting in de weg kunnen staan,  adviseert de FC de  Bondsraad in 
te stemmen met de voorgelegde begroting 2022 en het tekort van € 29.000 te dekken uit het vermogen. 
Gelet op het aanwezige weerstandsvermogen kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen. 
 
De Financiële Commissie, 
Raimo Kool 
Wim Vreeburg 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022 
 
 
Presentatie: 
De presentatie is vrijwel geheel gelijk aan voorgaande jaren. Er is één uitzondering: Bij Wedstrijdsport zijn 
in het verleden diverse algemene kosten (salarissen medewerkers, commissiekosten, bestelbus) 
opgenomen onder “toernooien en vergoedingen”. Deze zijn hier nu uitgehaald en onder een nieuw kopje 
‘algemeen’ verantwoord, net zoals dat bij Marketing, Opleidingen en Sportparticipatie wordt gedaan.  
 
Onder ABZ is een nieuwe post “automatisering” opgenomen. Hierop staan alléén begrote projectkosten 
voor de ontwikkeling van de NTTB App en de (door-)ontwikkeling van NAS. Hieronder vallen niet alle 
automatiseringskosten zoals: website, boekhouding, reguliere kosten van NAS, Office, overige 
kantoorautomatisering, elektronische leeromgeving, nieuwsbrievensysteem en spelregelbewijs “Masterz”. 
Vanwege verwarring die kan ontstaan bij het containerbegrip “NAS” wordt bij doorontwikkeling NAS in het 
vervolg gesproken over “CRM”. Het ontwikkelen van functionaliteit waarbij informatie van leden en clubs 
wordt ontsloten voor de relevante gebruikers is namelijk de kerndoelstelling.  
De posten die daar nu zijn opgenomen betreffen éénmalige kosten die niet in deze begroting passen. 
Vanwege het eenmalige karakter én de gevoelde noodzaak wordt voorgesteld om deze vanuit het 
vermogen te financieren en dit eind 2021 in een bestemmingsreserve op te nemen.  
 
Algemene ontwikkelingen: 
 
Contributie: 
Het ledental is in 2021 lager dan ooit geweest en het percentage competitiegerechtigde leden tegenover 
niet-competitiegerechtigde leden ook. Als we zouden begroten op de aantallen van nu, of zelfs de 
dalende trend zouden extrapoleren, dan moeten we € 150.000 tot € 200.000 aan inkomsten minder 
begroten dan voor 2021. Omdat de trend, tot aan de uitbraak van de Covid-19-pandemie positief was én 
na de zomer de competitie weer is opgestart, is gekozen voor een interpolatie van de cijfers van vlak vóór 
de pandemie en die van eind juni 2021. Dit getal ligt altijd nog € 72.650 onder het bedrag van de 
begroting van 2021.  
 
Subsidie: 
De subsidie voor Algemeen Functioneren van NOC*NSF die bij ABZ wordt verantwoord zal stijgen. Op 
basis van een voorlopige doorrekening van NOC*NSF rekenen wij op € 231.000.  
De subsidie voor het damesprogramma is gestopt: er wordt wel rekening gehouden met verlenging van 
het individueel programma van Britt Eerland. Dit is in 2021 het hele damesprogramma: de overige kosten 
voor dames, voor zover deze gemaakt worden, staan net als de kosten voor heren onder “Opstart nieuw 
beleid”.  
 
Sponsoring en TV-rechten: 
Het contract met TeamNL loopt eind 2021 af. Er wordt op advies van NOC*NSF niet gerekend op 
voortzetting.  
Het contract met de NOS is afgelopen en dit wordt niet verlengd.  
Voor materiaal is een sponsorovereenkomst met Posno Sport gesloten.  
Daar buiten zijn er op dit moment geen prospects voor cash-sponsoring.  
 
Salarislasten: 
In 2021 zijn de CAO-salarisschalen niet aangepast in verband met de coronapandemie. Van de 
werkgeversorganisatie is nog geen indicatie ontvangen van de verwachte loonstijging. Voor 2022 wordt 
vooralsnog rekening gehouden met een algehele inflatiecorrectie van 2%. Samen met de CAO- werking 
van periodieken van personeel dat het einde van de loonschaal nog niet heeft bereikt van 2,5% per jaar 
zal de salarislast stijgen met gemiddeld 4%.  
 
In 2021 is de Federatie opgeheven. Van het vermogen komt meer dan 90% naar de NTTB. De NTTB zal 
dit gebruiken om reserveringen aan te leggen voor opleidingen van personeel en voor ziektevervanging.  
 
De begroting kent duidelijk een flinke uitdaging. Onderstaand wordt per beleidsterrein de ontwikkeling 
specifiek benoemd: 
 
ABZ: 
De kosten van Administratie en Beheer stijgen doordat salariskosten van de directeur niet langer kunnen 
worden doorbelast aan het Topsportprogramma voor dames;  
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Bij Algemene Zaken zijn de bestuurskosten met € 7.000 naar beneden bijgesteld;  
In de afschrijvingslasten is de laatste jaren enige investeringsruimte ontstaan. Dit wordt nu opgegeven 
waardoor € 10.250 wordt bespaard; 
In maart zijn de budgetten van de afdelingen reeds berekend. De landelijke organisatie bespaart 4,77% 
van de totale kosten. In deze begroting is datzelfde percentage in mindering gebracht op de budgetten 
van de afdelingen wat in totaal € 6.000 bespaart. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging als eerste terug 
te draaien wanneer de contributie-inkomsten alsnog meevallen.  
 
MarComm: 
Het budget voor promotie en tegenprestaties sponsoring is in totaal met € 4.500 verkleind.  
 
Opleidingen: 
De tarieven voor de opleidingen zijn tegen het licht gehouden en worden aangepast. De totale inkomsten 
stijgen iets omdat de aantallen hoger worden geraamd door de mogelijkheden van het Sportakkoord. De 
kosten stijgen echter ook licht.  
 
Topsport 
De transitie naar het nieuwe beleid vindt nu plaats: een eerste RTN is dit najaar in Gelderland gestart. In 
de begroting wordt rekening gehouden met toevoeging van Limburg begin volgend jaar en nog twee 
RTN’s die starten in de tweede helft van 2022.  
De sponsoring in natura is tegen consumentenprijs gewaardeerd en zowel als opbrengsten en als kosten 
opgenomen in het Para-programma. Het percentage van de salarislasten dat voor topsportondersteuning 
op het Bondsbureau wordt gemaakt en doorberekend aan het programma wordt verhoogd.  
 
Wedstrijdsport 
Er wordt vanuit gegaan dat er géén Dutch Open Para zal kunnen worden georganiseerd. Deze 
mogelijkheden worden wel onderzocht maar hier worden géén personeelslasten aan toegerekend en het 
zal minimaal kostenneutraal georganiseerd moeten worden. Omdat de DOP voor 2021 met een positief 
saldo van € 15.000 was gebudgetteerd levert dit per saldo een lastenverzwaring op.  
 
Sportparticipatie 
Bij sportparticipatie zijn diverse kleinere bezuinigingen doorgevoerd. Daarnaast is ervoor gekozen om 
een stuk restbudget van het oude VSK-programma (€ 14.500) in 2022 in te zetten bij 
verenigingsontwikkeling.  
Ook wordt de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op trajecten uit het Sportakkoord waardoor naar 
schatting voor € 15.000 aan personeelslasten kan worden gefinancierd uit het Sportakkoord.  
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CONTRIBUTIES & TARIEVENLIJST 2022 
 
CONTRIBUTIES 2022 
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TARIEVENLIJST 2022 
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Beknopte toelichting concept Meerjarenbegroting NTTB 2023 – 2026 
 
Als uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting is de huidige bekende opzet voor de begroting genomen, 
welke is aangepast naar de ideeën uit het Strategisch Plan.  
 

- Aanpassing indeling:  
o Volgorde van de items: Sportparticipatie en die onderdelen die het dichtst bij onze 

verenigingen liggen komen eerst.  
o De posten die betrekking hebben op zaken die regionaal worden uitgevoerd of daar 

direct uit voortvloeien zijn niet langer onder ABZ opgenomen maar onder een nieuw 
kopje “regionaal”.  

o In dat nieuwe kopje is een splitsing van de oude afdelingswaarde (ondersteuners én 
afdelingsbudgetten) naar Regionale inzet personeel en Regionaal budget gemaakt. 

o Met kleuren is onderscheid gemaakt tussen de items die rechtstreeks de sportinhoud 
raken én de posten waarbij dit minder het geval is.  

o Salariskosten voor de administratie zijn m.i.v. 2023 doorverdeeld naar de andere 
subgroepen.  

o De regels “Algemeen” waaronder voornamelijk salariskosten vielen, zijn aangepast naar 
“Personeel, administratie en beheer” daar dit de lading beter dekt.  
 

- Inkomsten: We hebben door de coronasituatie momenteel (november 2021) veel minder leden en 
een lagere deelname aan de competitie. Het is onduidelijk wat we daar op de termijn van komend 
halfjaar van kunnen verwachten. De afgelopen twee maanden ging het met de aanmeldingen 
heel goed: nu is er wederom duidelijke stagnatie en zien we terugtrekkingen uit de competitie. 
Onze beste inschatting is dat we in 2025 terug kunnen zijn op het niveau van vóór corona, dus 
2019. Voor 2023 en 2024 voorspellen we dus een kleine groei.  

o We hanteren een inflatiecorrectie op de contributies van 2%.  
o Subsidies waarvan we het verloop niet kunnen inschatten houden we op de bedragen 

van 2022.  
o Bij Marketing streven we naar een groei van inkomsten van € 5.000 per jaar.  
o De Jeugdcup (bij wedstrijdzaken) zal in het vervolg door de deelnemers worden betaald. 

Additionele inkomsten € 16.500. 
 

- Kosten:  
o De kosten zijn vwb de salarissen geïndexeerd op 2% generiek en de in de CAO 

bepaalde 2,5% voor personeel dat nog niet het einde van de schaal heeft bereikt. Deze 
kosten lopen dus aardig op.  

o Na de investering in 2022 in automatisering zullen we structureel naar meer kosten voor 
adequate automatisering gaan. We handhaven hier (bij gebrek aan een betere 
inschatting) het bedrag uit 2022, we moeten deze echter uit de begroting financieren. 
Deze kosten (voor DWF, CRM én clubadministratie) zijn voor clubs, accountmanagers én 
de regionale competities. Daarom zijn deze bij Regionaal meegenomen.  

o Er wordt m.i.v. 2023 een efficiency voordeel gehaald bij de regionale budgetten van 17K. 
 

- De terugval van inkomsten uit contributies levert een probleem op. Met de lichte groei die wordt 
voorspeld lost het probleem zich richting 2026 op. In 2023 (48K), 2024 (30K) en 2025 (15K) 
komen we tekort. Dit laat zich binnen de gestelde begrotingskaders niet zonder meer oplossen.  
We nemen daarom een impliciete taakstelling op in deze meerjarenbegroting. Deze wordt als 
fictieve inkomsten opgenomen bij “overige inkomsten”. Daarvan zijn € 15.000 ‘hard’, de rest is de 
facto de taakstelling.  
Tijdens een jaar ontstaan altijd besparingsmogelijkheden. Vacatures die openstaan, 
onderbesteding op activiteiten, activiteiten die niet doorgaan. Wij denken dat we misschien niet 
aan dat volume extra inkomsten komen als wel ad hoc kosten kunnen besparen. Dat voegen we 
bij de gedachte dat e.e.a. zich naar de toekomst oplost wanneer onze voorspelling van inkomsten 
klopt.  
Bij het opstellen van de jaarbegroting van 2023 zal hier zeer zorgvuldig naar worden gekeken. 
Wanneer de cijfers voor bijvoorbeeld contributie en subsidies negatief afwijken van de 
verwachting zal alsnog worden gekozen voor ombuiging van kosten, welke wel ten koste zal 
gaan van geformuleerde ambities.  
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FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M 3E KWARTAAL 2021 
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TOELICHTING 
 
Nu driekwart van het jaar 2021 erop zit ontstaat goed zicht op de te verwachten financiële uitkomst van 
dit, in financieel opzicht, turbulente jaar. Door de langere lockdown i.v.m. Covid-19 zijn er substantiële 
afwijkingen ten opzichte van de begroting. Doordat er door de onderbesteding in 2020 middelen zijn 
overgebleven én in het eerste kwartaal van 2021 succesvol beroep is gedaan op landelijke 
steunmaatregelen is en blijft de NTTB echter liquide en solvabel.  
 
Inkomsten 
Contributies: 
Door het eerder genomen én uitgevoerde besluit om alléén het tarief voor niet-competitiegerechtigde 
leden in rekening te brengen in het voorjaar zijn aanmerkelijk lagere contributie-inkomsten gerealiseerd. 
Deze gevolgen worden becijferd op € 323.000. Daarnaast is het totaal aantal leden nog iets lager dan 
begroot én het aantal deelnemers aan de competitie in het najaar ook lager dan geraamd. Het additioneel 
verlies aan contributie-inkomsten is € 44.500 waardoor in totaal € 367.500 minder aan 
contributieopbrengsten zal binnenkomen dan begroot.  
 
Subsidies: 
De NTTB heeft een beroep gedaan op de landelijke steunmaatregelen. Hierbij is € 204.353 toegekend:  

 TVL: toekenning € 92.859, voorschot € 74.287 

 NOW: toekenning € 111.494, voorschot € 92.859 
 
Voor beiden geldt dat deze achteraf moeten worden afgerekend én dat de toekenning kan worden 
bijgesteld. Deze baten zijn opgenomen onder “overige baten” bij ABZ.  
 
NOC*NSF heeft haar subsidie “Algemeen Functioneren” voor de NTTB verhoogd met € 51.000. De 
topsportsubsidies zijn met een toekenning van € 450.000 ruim € 67.000 hoger dan begroot. Hier dienen 
echter ook specifieke extra kosten tegenover te staan.  
 
Vanuit 2020 zijn niet-bestede subsidiemiddelen ge-realloceerd naar 2021. Deze komen daarom in 2021 
in de exploitatie. Dit gaat om € 82.000 voor Sportparticipatie, € 41.000 voor topsport en 2.500 voor 
Slagvaardig Organiseren Sport. Voor al deze posten geldt dat de inkomsten additioneel zijn t.o.v. de 
begroting maar de daarmee gemoeid zijnde uitgaven ook.  
 
Sponsoring en TV rechten: 
Het Tibhar-contract loopt af. Het ziet er in deze marktomstandigheden niet naar uit dat een nieuwe deal 
kan worden gesloten met een partij tegen dezelfde voorwaarden. 
Het contract met de NOS is reeds verlopen en het verloop van het contact tussen NTTB en NOS doet 
vermoeden dat geen nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan. De inkomsten worden dan ook  
€ 20.000 lager.  
 
Deelnemersbijdragen: 
De Dutch Open Para kan dit jaar helaas niet doorgaan. Hierdoor wordt € 125.000 aan inkomsten gemist, 
daar staat tegenover dat de uitgaven € 111.000 lager zullen zijn. De inkomsten van competitie in eerste- 
en eredivisie zijn lager vanwege het niet doorgaan van de competitie in het voorjaar. De NK krijgt een 
soberder opzet waardoor ook daar rekening wordt gehouden met lagere inkomsten. 
 
  
Uitgaven 

 Sportparticipatie: door het doorschuiven van het project Schuiftafeltennis zullen kosten worden 
gemaakt die worden gedekt door de ge-realloceerde subsidie uit 2020. Er wordt synergievoordeel 
gehaald uit een aantal projecten waardoor de vaste lasten lager zullen uitvallen. Door het deels 
niet doorgaan van activiteiten liggen de kosten bij doelgroepenbeleid en clubadvies iets lager.  

 Wedstrijdsport: Naast het6 eerdergenoemde effect van de DOP is een aantal activiteiten niet 
doorgegaan of worden soberder uitgevoerd. Hierdoor zijn kosten bespaard, o.m. op zaalhuur van 
bijvoorbeeld de Jeugdcup, Masters en transport van de tafels naar NTTB-evenementen.  

 Opleidingen: De opbrengsten zijn € 8.000 lager dan begroot. De kosten zijn echter € 17.000 
minder vanwege een grotere inzet van de coördinator opleidingen bij Topsport.  

 Topsport: Vanwege de Covid-19-pandemie zijn in 2020 minder activiteiten uitgevoerd. Een deel 
van de toen verstrekte subsidie ter grootte van € 40.000 is op last van NOC*NSF ge-realloceerd 
naar 2021. De kosten die enerzijds horen bij deze middelen en de kosten die anderzijds horen bij 
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de hogere subsidie voor 2021 zullen worden gerealiseerd. Er zijn weliswaar minder activiteiten 
dan oorspronkelijk gepland maar de kosten per activiteit zijn significant hoger door de geldende 
Covid-maatregelen. De reisduur is langer vanwege quarantaineprotocollen, verplicht verblijf in de 
zgn. ‘bubbles’ en de verplichte testen.  
De heren hebben zich geplaatst voor de eindronde van het EK Teams. Ook hier zijn aanzienlijke 
kosten i.v.m. de coronamaatregelen. De meerkosten van deze deelname bedragen tussen € 
15.000 en € 20.000.  

 ABZ: Er worden meer kosten gemaakt voor de bondsraadsvergaderingen. De informele 
vergaderingen én vergaderingen die op een externe locatie zijn gehouden veroorzaken een 
verdubbeling van de kosten naar € 6.000. Er zijn ook kosten voor de inzet van externe expertise 
voor de bestuurlijke vernieuwing die voor 2021 worden geschat op € 5.000. Deze zijn niet 
opgenomen in de begroting van 2021 maar hiervoor is in het verleden een bestemmingsreserve 
gevormd.  
De invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier brengt meer dan voorzien kosten met zich mee 
door noodzakelijke aanpassingen aan NAS en inzet van mensen op het Bondsbureau. Door de 
intensiteit van deze ontwikkeling is besloten het projectplan voor CRM-functionaliteit uit te stellen 
tot het najaar waardoor de voor dit doel aangelegde bestemmingsreserve waarschijnlijk niet 
wordt aangewend.  

 
Ook bij de afdelingen zien we aanzienlijke onderbestedingen door de langere lockdown. Veel afdelingen 
proberen in het najaar zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren. Desondanks wordt rekening gehouden 
met een onderbesteding van €44.000.   
 
Resultaat: 
De besteding van de bestemmingsreserve “taskforce” wordt voor € 5.000 gerealiseerd in 2021. Voor de 
contributieaanpassing in het eerste halfjaar van 2021 is een bestemmingsreserve beschikbaar van  
€ 195.000. Van deze bestemmingsreserve zal naar verwachting de helft moeten worden aangewend.  
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WIJZIGINGEN STATUTEN  
 
Toelichting op de wijzigingen van de artikelen 5, 10, 14, 26 en het nieuwe artikel 35 

Eind 2020 heeft de World Anti Doping Agency (WADA) de wereldwijde anti-dopingcode herzien. Eén van 

de aangebrachte wijzigingen heeft vrij ingrijpende gevolgen voor de Tuchtrechtspraak binnen de NTTB.  

Tot nu toe werd tuchtrechtspraak in dopingzaken, net als voor alle andere overtredingen van NTTB 

statuten en reglementen, geheel binnen de NTTB uitgevoerd door de Tuchtcommissie en indien nodig de 

Commissie van Beroep. 

 

De nieuwe WADA-code stelt dat wanneer een rechtsprekend orgaan binnen een sportorganisatie een 

uitspraak doet hiertegen beroep mogelijk is, maar dat het rechtsprekend orgaan dat het beroep behandelt 

op geen enkele manier onderdeel mag uitmaken van de sportorganisatie bij wie de dopingzaak speelt. 

Dat betekent dat de Commissie van Beroep, een door de Bondsraad van de NTTB ingesteld 

rechtsprekend orgaan, niet meer bevoegd is om een dergelijke beroepszaak te behandelen. De 

Commissie van Beroep is immers een orgaan van de NTTB. 

 

De enige instantie die in Nederland dergelijke beroepszaken mag behandelen is het Instituut 

Sportrechtspraak (ISR). Het ISR voert voor een aantal sportbonden de rechtspraak uit. De NTTB heeft tot 

op heden geen relaties met het ISR en wil dit ook niet. Het ISR vraagt hoge kosten voor het behandelen 

van tuchtzaken en daarnaast beschikt de NTTB over goed functionerende eigen rechtsprekende 

organen.  

 

De WADA-code dwingt de NTTB echter om in dopingzaken beroepszaken te laten behandelen door het 

ISR. Nader contact hierover met de Dopingautoriteit en het ISR leerde dat het ISR geen beroepen 

behandelt die in eerste instantie zijn behandeld door organen van individuele sportbonden. Het ISR 

behandelt alleen beroepszaken van tuchtzaken die door henzelf zijn uitgevoerd.  

Het gevolg hiervan is, dat de NTTB gedwongen is de behandeling van dopingzaken in zijn geheel te 

verplaatsen naar het ISR. Zowel de tuchtzaken als de beroepszaken. Wanneer zich een dopingzaak 

voordoet, wordt dit door de Dopingautoriteit gemeld aan het ISR en de NTTB, waarna het ISR de 

behandeling uitvoert op kosten van de NTTB.  

 

Hiervoor dient de NTTB een overeenkomst te sluiten met het ISR. Deze overeenkomst geldt als een 

collectieve verplichting ten laste van alle leden van de NTTB. Conform de Statuten artikel 10 lid 5 kan de 

NTTB dit alleen doen door een daartoe strekkend besluit van de Bondsraad. 

 

Het Hoofdbestuur vraagt de Bondsraad daarom om, uitsluitend voor dopingzaken, een 

overeenkomst te mogen sluiten met het Instituut Sport en Recht teneinde de behandeling van 

dopingzaken door het ISR te laten verrichten. 

 

Voor alle duidelijkheid: deze overeenkomst geldt alleen voor dopingzaken. Alle andere vormen van 

rechtspraak blijven binnen de NTTB en worden uitgevoerd door de Tuchtcommissie en de Commissie 

van Beroep van de NTTB. 

 

Dopingzaken worden door het ISR behandeld volgens het door hen vastgestelde Tuchtreglement van het 

ISR. Om te garanderen dat de behandeling van deze zaken niet kan worden verstoord of belemmerd 

door strijdigheden van het Tuchtreglement van het ISR en het Tuchtreglement van de NTTB, noch door 

Statuten of andere reglementen van de NTTB, eist het ISR dat de NTTB een aantal wijzigingen in de 

Statuten en reglementen van de NTTB aanbrengt.  

Gedurende het afgelopen jaar is door de Reglementscommissie in samenwerking met de voorzitters van 

de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep een voorstel gemaakt om deze eisen van het ISR goed 

in te passen in de Statuten, het Algemeen Reglement en het Tuchtreglement van de NTTB. Dit zou leiden 

tot een relatief beperkt aantal aanpassingen, omdat veel van de eisen reeds deel uitmaken van de NTTB- 

reglementering. Hoewel de drie commissies ervan overtuigd zijn dat deze oplossing de rechtspraak door 
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het ISR op geen enkele manier kan verstoren, heeft het ISR vastgehouden aan volledige en letterlijke 

overname van de door hen opgestelde teksten. Ook alternatieve, meer letterlijke voorstellen van de drie 

commissies zijn door het ISR niet geaccepteerd.  

 

Hierdoor dreigde een situatie te ontstaan waarin de NTTB niet op tijd (1-1- 2022) voldoet aan de WADA-

code. Het gevolg hiervan kan zeer verstrekkend zijn. Sportbonden die niet aan de WADA-code voldoen, 

kunnen subsidies en ondersteuning van NOC*NSF mislopen, of deze kunnen zelfs geheel worden 

ingetrokken. Ook kan dit tot gevolg hebben dat NTTB-leden niet aan internationale evenementen meer 

mogen deelnemen en het kan zelfs zo ver gaan dat het beoefenen van tafeltennis in georganiseerde 

vorm wordt verboden.  

 

Gelet hierop ziet het Hoofdbestuur op advies van de Reglementscommissie, Tuchtcommissie  en 

Commissie van Beroep geen andere mogelijkheid dan de Bondsraad dringend te vragen de voorgestelde 

wijzigingen van Statuten, Algemeen Reglement en Tuchtreglement in de hier voorgestelde vorm en tekst 

vast te stellen. Zelfs de geringste wijziging hiervan betekent dat de NTTB niet voldoet aan de WADA-

code met de hiervoor genoemde gevolgen.  

 

Artikel 5 

Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 5 leden 3 en 4 toe te voegen:  

 
3. Uitsluitend voor de behandeling van dopingzaken binnen de NTTB zijn, voor de duur van de 

overeenkomst die de NTTB met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen, de aanklager, de 
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de 
NTTB. 

4. De organen van de NTTB als bedoeld in dit artikel hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid.   
 
 
Artikel 10 lid 4 luidt als volgt 
 

4. Alle leden zijn verplicht het gestelde in de Statuten en reglementen van de NTTB, alsmede de 

besluiten van de Bondsraad, het Hoofdbestuur, het Afdelingsbestuur, de Tuchtcommissie, de 

Commissie van Beroep en de overige organen van de NTTB stipt na te leven. 
 

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

4. Alle leden zijn verplicht het gestelde in de Statuten en reglementen van de NTTB, alsmede, uitsluitend 

in dopingzaken, de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de besluiten van de 

Bondsraad, het Hoofdbestuur, het Afdelingsbestuur, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en 

de overige organen van de NTTB stipt na te leven. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 10 een nieuw lid 6 toe te voegen:  
 

6. De verplichting tot naleving van de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak in dopingzaken 

geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 2:34a van het Burgerlijk 

Wetboek. 
 
 
Artikel 14 lid 6 luidt als volgt: 
 

6. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Bondsraad en 

dat van het Afdelingsbestuur.  

 

Het Hoofdbestuur stelt voor deze tekst als volgt te wijzigen: 

 

6. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Bondsraad, dat 

van het Afdelingsbestuur, van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de NTTB, enige 

andere functie die de belangen van de NTTB kan schaden en enige functie bij het Instituut 

Sportrechtspraak. 
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Artikel 26 lid 3 luidt als volgt: 
 

3. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, wier competentie, bevoegdheden en werkwijze in 

het tuchtreglement als bedoeld in het vorige lid, worden geregeld, zijn met uitsluiting van andere 

organen bevoegd om naar aanleiding van de in dat tuchtreglement opgenomen overtredingen de 

eveneens in dat tuchtreglement opgenomen straffen op te leggen.  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen: 
 

3. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, wier competentie, bevoegdheden en werkwijze in 

het tuchtreglement als bedoeld in het vorige lid, worden geregeld, zijn met uitsluiting van andere 

organen bevoegd om naar aanleiding van de in dat tuchtreglement opgenomen overtredingen de 

eveneens in dat tuchtreglement opgenomen straffen op te leggen. In afwijking hiervan spreken, 

uitsluitend in dopingzaken, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak recht in naam van de NTTB. De uitspraken van deze commissies gelden als 

uitspraken van de NTTB. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor lid 4 van artikel 26 te schrappen. 
 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor een nieuw artikel 35 toe te voegen en het huidige artikel 35 te vernummeren 
tot artikel 36: 
 

Artikel 35 Tuchtrechtspraak in dopingzaken  
1. De NTTB verklaart, uitsluitend voor dopingzaken, de ISR Reglementen van toepassing met ingang 

van ….  (datum in te vullen als de overeenkomst het ISR is gesloten). Het Hoofdbestuur meldt de in 

de vorige zin bedoelde datum vooraf aan alle leden. 

2. De ISR Reglementen regelen de wijze van benoeming van Tuchtcommissie ISR, de Commissie van 
Beroep ISR en aanklagers van ISR, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 
overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het lid dat 
ervan verdacht wordt in een dopingzaak in overtreding te zijn. 

3. De ISR Reglementen kunnen slechts worden gewijzigd op de wijze als bepaald in het betreffende 
ISR Reglement. De NTTB is niet bevoegd wijzigingen in de ISR Reglementen aan te brengen. 

4. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat, tenzij bij ISR Reglement anders is bepaald, de ISR 
Reglementen op alle leden van de NTTB van toepassing zijn. De ISR Reglementen worden 
gepubliceerd op de website van ISR. 

5. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat een lid noch een derde naar aanleiding van enige beslissing van 
de aanklager van ISR, de Tuchtcommissie ISR of de Commissie van Beroep ISR aanspraak kan 
maken jegens de NTTB op schadeloosstelling, op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden 
van een wedstrijd of evenement. 

6. Uitsluitend voor dopingzaken sluit de NTTB voor het uitoefenen van de tuchtrechtspraak en voor het 
beslechten van geschillen met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst 
in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke overeenkomst het 
uitoefenen van de tuchtrechtspraak, uitsluitend in dopingzaken, en geschillenbeslechting in de NTTB, 
uitsluitend in dopingzaken, wordt opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het Hoofdbestuur 
doet van de overeenkomst die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk 
mededeling aan alle leden van de bond. 

7. Het Hoofdbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het Instituut 
Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad. 

8. Uitsluitend in dopingzaken gelden met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak 
opgedragen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting de desbetreffende reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak als de van toepassing zijnde reglementen van de NTTB, welke 
reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

9. Uitsluitend in dopingzaken wordt met „Dopingreglement‟ in deze Statuten en in de reglementen van 
de NTTB het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld. 

10. Uitsluitend in dopingzaken is op de tuchtrechtspraak van de NTTB het desbetreffende 
Tuchtreglement van toepassing. Op de leden is in dopinggevallen het Dopingreglement, de daarvan 
deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts van toepassing. 
Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak met inachtneming 
van het Dopingreglement. 
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11. Uitsluitend voor dopingzaken treden de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut 
Sportrechtspraak in de NTTB in werking op de door het Hoofdbestuur van de NTTB met het Instituut 
Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het Hoofdbestuur aan de leden conform 
Statuten artikel 19 lid 4 en Algemeen Reglement artikel 22 mededeling doet.  

12. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wijzigingen in de desbetreffende reglementen in werking 
treden op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het 
Hoofdbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnd 
reglement mededeling aan de leden conform Statuten artikel 19 lid 4 en Algemeen Reglement artikel 
22.  

13. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de NTTB niet bevoegd is zelf een wijziging in een van 
toepassing zijnd reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen. 

14. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat, tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak 
anders is bepaald, de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de 
leden van de NTTB van toepassing zijn volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak vastgestelde, versie zoals gepubliceerd op de website van het Instituut 
Sportrechtspraak. 

15. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wanneer een beslissing tot gevolg heeft dat een besluit nietig 
is of wordt vernietigd, hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op 
schadeloosstelling kan worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een 
gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

16. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de door het Instituut Sportrechtspraak in de NTTB krachtens 
een overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten 
behoeve, alsmede voor rekening en risico van de NTTB. De NTTB vrijwaart het Instituut 
Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn aanklagers, zijn ambtelijk secretariaat, 
zijn onderzoekscommissie, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen, zijn juridisch adviseur en de 
aanklager voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging. 

17. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat voor de duur van de in artikel 5 lid 3 bedoelde overeenkomst 
de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van 
de NTTB zijn. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep spreken recht in naam van de NTTB 
en hun uitspraken gelden als uitspraken van de NTTB. 

18. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van 
Beroep benoemd worden door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies worden 
bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut 
Sportrechtspraak. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wanneer gesproken wordt over de 
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen 
voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het 
Instituut Sportrechtspraak. 

19. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat het Hoofdbestuur op grond van de reglementen van het Instituut 
Sportrechtspraak bevoegd is een voorlopige schorsing op te leggen. Deze voorlopige schorsingen 
zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. 

20. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat een uitspraak van de Tuchtcommissie en van de Commissie van 
Beroep van het Instituut Sportrechtspraak bindend is, zowel voor het betrokken lid, de andere leden 
van de NTTB als voor de NTTB zelf. Een door de Tuchtcommissie van de NTTB of het Hoofdbestuur 
van de NTTB opgelegde voorlopige schorsing is bindend voor de duur van die maatregel. 

21. Uitsluitend in dopingzaken geldt dat alle leden, organen, commissies, werk- en projectgroepen binnen 
de NTTB gehouden zijn mede te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de 
Tuchtcommissie en/of van de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak. Zij zijn, 
uitsluitend in dopingzaken, tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door 
deze commissies opgelegde straffen. 

 
De Reglementscommissie is, zoals hierboven gezegd, van mening dat deze voorgestelde wijzigingen van 
met name de Statuten van de NTTB onnodig complex zijn en aanzienlijk meer regels toevoegen dan 
nodig is. Gezien het gedwongen karakter van deze situatie en de ernstige gevolgen die het niet of anders 
aanpassen van Statuten en andere reglementen kan hebben, ziet de Reglementscommissie geen andere 
mogelijkheid dan deze voorstellen onverkort over te nemen. 
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Overige wijzigingen Statuten 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor aan artikel 14 een nieuw lid 7 toe te voegen 
 

7. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Bondsraad. Voor de 

gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden van de Bondsraad met een 

bestuurder gelijkgesteld. 
 
Toelichting 
Deze wijziging is het gevolg van het van kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
Deze wet vereist een regeling voor het geval dat alle bestuursleden van een vereniging (de NTTB is een 
vereniging van verenigingen, dus een vereniging) door ontstentenis of belet niet in staat zijn om besluiten 
te kunnen of mogen nemen.  
In dit geval komen alle bevoegdheden van het Hoofdbestuur terecht bij de Bondsraad als hoogste orgaan 
van de NTTB. Uiteraard is de bedoeling dat deze periode niet langer duurt dan strikt noodzakelijk. De 
eerste actie van de Bondsraad dient altijd te zijn om op zo kort mogelijke termijn een nieuw Hoofdbestuur 
te benoemen.  
De WBTR geeft een alternatief voor deze situatie: het instellen van een continuïteitscommissie. Het 
Hoofdbestuur vindt dit een minder goede oplossing, omdat dan mensen benoemd worden die normaal 
gesproken geen functie hebben en waarvan het risico groot is dat zij op het moment dat het nodig is, niet 
goed in staat zijn de taken van het Hoofdbestuur over te nemen. In het verleden is bovendien gebleken 
dat de Bondsraad in noodsituaties goed in staat is het bestuur van de NTTB tijdelijk in handen te nemen 
en zo snel mogelijk een nieuw Hoofdbestuur in functie te laten treden. Voorbeelden hiervan zijn de 
crisissituaties van 1985 en 2003, toen het gehele Hoofdbestuur moest aftreden. 
 
 
Artikel 34 lid 1 luidt als volgt: 
 

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de NTTB is het bepaalde in het eerste en derde lid van 

artikel 32 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in afwijking van het derde lid van 

artikel 32 zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn dat het aantal stemmen 

dat uitgebracht kan worden ten miste vier/vijfde bedraagt van het maximale aantal stemmen. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt te wijzigen: 
 

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de NTTB is het bepaalde in het eerste en derde lid van 

artikel 33 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in afwijking van het derde lid van 

artikel 33 zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn dat het aantal stemmen 

dat uitgebracht kan worden ten miste vier/vijfde bedraagt van het maximale aantal stemmen. 
 
Toelichting 
Het betreft hier een correctie van een onjuiste verwijzing. 
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen de wijziging van artikel 34. 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021  
Bijlage 12 - agendapunt 7a.ii 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT  
 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om aan artikel 22 een lid 4 toe te voegen: 
 

Artikel 22  Bekendmaken besluiten 

4. Het Hoofdbestuur maakt daarnaast de wijzigingen in de reglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak die betrekking hebben op doping en dopingzaken bekend. Deze wijzigingen 

treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. 
 
Toelichting 
Deze toevoeging vloeit voort uit de aansluiting van de NTTB, uitsluitend voor dopingzaken, bij het ISR. 
Zie de toelichting bij de wijzigingen van de Statuten. 
 
 
Artikel 29 lid 7 luidt als volgt 
 

Artikel 29 Lidmaatschap vaste commissies 

7. Het lidmaatschap van alle vaste commissies is onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur. 

Tevens is het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep onverenigbaar 

met dat van de Bondsraad. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 

7. Het lidmaatschap van alle vaste commissies is onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur. 

Tevens is het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep alsmede de 

Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het ISR onverenigbaar met dat van de 

Bondsraad. 
 
Toelichting 
Ook deze wijziging komt voord uit de aansluiting van de NTTB, uitsluitend voor dopingzaken, bij het ISR.  
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen, met inachtneming van de 
bij de wijzigingsvoorstellen voor de Statuten gemaakte opmerkingen. 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021  
Bijlage 13 – agendapunt 7a.iii 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN TUCHTREGLEMENT  
 

 
Artikel 2 luidt als volgt:  
 

Artikel 2 Algemene bepaling 

2.1 De tuchtrechtspraak in de NTTB geschiedt op grond van de art. 24 en 25 van de Statuten uitsluitend 

overeenkomstig dit reglement of het Anti-dopingreglement. 

2.2 In afwijking van lid 1 geschiedt in geval van overtreding van het Anti-dopingreglement, tenzij in het 

Anti-dopingreglement anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak krachtens dat Anti-

dopingreglement.  

 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 2 Algemene bepaling 

2.1. De tuchtrechtspraak in de NTTB geschiedt op grond van de art. 24 en 25 van de Statuten uitsluitend 

overeenkomstig dit reglement of het Nationaal dopingreglement. 

2.2. In afwijking van lid 1 geschiedt in geval van overtreding van het Nationaal dopingreglement, tenzij in 

het Nationaal dopingreglement anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak krachtens dat Nationaal 

dopingreglement.  

2.3. In afwijking van dit reglement worden dopingzaken behandeld door de Tuchtcommissie van het 

Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak. De 

uitspraken van deze organen gelden als tuchtrechtelijke uitspraken van de NTTB. De rechtspraak 

in dopingzaken geschiedt volgens de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. 

 
Toelichting 
Deze wijzigingen vloeien voort uit de aansluiting van de NTTB, uitsluitend voor dopingzaken, bij het ISR. 
Zie verder de toelichting bij de voorstellen tot wijziging van de Statuten. 
 
 
Artikel 11 luidt als volgt: 

 

Artikel 11 Bondsfunctionarissen 

Bondsfunctionarissen als bedoeld in art. 35 lid 1 van het Algemeen Reglement kunnen mede of uitsluitend 

aansprakelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen die onder hun verantwoordelijkheid 

functioneren. 
 

Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 
 

Artikel 11 Bondsfunctionarissen 

Bondsfunctionarissen als bedoeld in art. 37 lid 1 van het Algemeen Reglement kunnen mede of uitsluitend 

aansprakelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen die onder hun verantwoordelijkheid 

functioneren. 
 
Het betreft hier een correctie van een onjuiste verwijzing. 
 
 
Artikel 20 lid 8 luidt als volgt: 
 
Artikel 20. Aanklager NTTB 
20.8 Het als aanklager NTTB aangewezen lid of de leden van de commissie van onderzoek nemen 
gedurende de tijd dat het lid als zodanig fungeert, niet deel aan de beraadslaging van enige aan de TUC 
of CvB ter beoordeling voorgelegde zaak 
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Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 20 Aanklager NTTB 
20.8 Het als aanklager NTTB aangewezen lid of de leden van de commissie van onderzoek nemen 
gedurende de tijd dat het lid als zodanig fungeert, niet deel aan de beraadslaging van deze aan de TUC 
of CvB ter beoordeling voorgelegde zaak 

 

Toelichting 

Het betreft hier een taalkundige verbetering. 

 

 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen, met inachtneming van de 
bij de wijzigingsvoorstellen voor de Statuten gemaakte opmerkingen. 
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Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 14 – agendapunt 7a.iv 

 

 

 

 

 

PROCEDUREVOORSTEL TOEKENNING BONDSRIDDERSCHAP NTTB 
TER GOEDKEURING VOORGELEGD AAN DE BONDSRAAD  
 
 
VOORAF 
 
De directeur van het Bondsbureau heeft op 28 juni 2021 aan de Commissie Onderscheidingen (CO) van 
de NTTB gevraagd om een voorstel te maken voor de voorwaarden om ereleden de titel “Bondsridder” te 
verlenen. De  leden van de CO hebben hun gedachten hierover met elkaar bediscussieerd en de CO 
heeft in haar vergadering van 24 oktober 2021 onderstaand voorstel geformuleerd dat ter goedkeuring 
aan de Bondsraad voorgelegd zal worden.  
 
 
VOORSTEL 
 

1. De titel Bondsridder van de NTTB blijft voorbehouden aan personen die (bij voorkeur) al enige tijd 
daarvóór benoemd zijn tot Erelid van de NTTB. Om de titel Bondsridder verleend te krijgen moet 
derhalve aan extra voorwaarden worden voldaan, die aanvullend zijn op de voorwaarden die 
gelden voor het erelidmaatschap. 

2. De extra voorwaarden zijn niet vooraf geformuleerd, aangezien de bijzondere beweegredenen 
om een Erelid de titel Bondsridder te verlenen heel divers moeten kunnen zijn. Het vooraf stellen 
van voorwaarden zou die diversiteit in de weg kunnen staan. 

3. De voordracht voor het verlenen van de titel Bondsridder wordt gedaan door een hoofdaanvrager 
waarbij de voordracht ondersteund wordt door tenminste drie mede-aanvragers. Alle aanvragers 
zijn NTTB-lid en 18 jaar of ouder. Hoofdaanvrager en tenminste twee mede-aanvragers mogen 
geen familiaire of andere relationele band hebben met het Erelid voor wie de aanvraag ingediend 
wordt.  

4. De voordracht wordt gedaan door een schrijven aan de Commissie Onderscheidingen 
(CO@tafeltennis.nl) waarin de bijzondere beweegredenen om een Erelid de titel Bondsridder te 
verlenen beschreven zijn. De voordracht is ondertekend door hoofdaanvrager en mede-
aanvragers. 

5. Beoordeling en eventuele verlening zal plaatsvinden door de Commissie Onderscheidingen. 
 
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
 
In het overzicht van Bondsridders, Ereleden en Leden van Verdienste op de website van de NTTB, valt 
op dat er maar 7 Bondsridders zijn (waarvan alleen Bettine Vriesekoop nog in leven is) en dat zij allen al 
enige tijd Erelid waren voor zij tot Bondsridder benoemd werden (en wel 8, 12, 15, 23, 23, en 55 jaar; 
alleen Aad Scharroo werd tegelijk Erelid en Bondsridder). Hieruit is af te leiden dat in historisch 
perspectief bezien de titel Bondsridder binnen de NTTB nog weer uitstijgt boven die van het Erelid [Dat is 
overigens bij andere bonden niet altijd zo]. Als we echter uitgaan van het eerdere NTTB-beleid, dan zou 
de Bondsridder dus in ieder geval moeten voldoen aan de voorwaarden van het erelidmaatschap, maar 
daarnaast dus nog wat extra moeten bieden. Maar wat is dat ‘extra’ dan, waar sommige Ereleden dan 
nog 8 tot 55 jaar over deden? [De specifieke criteria voor Lid van Verdienste en voor Erelid staan 
uitgebreid uitgewerkt in het ‘aanvraagformulier Onderscheiding NTTB’] 

De Commissie Onderscheidingen is gevraagd om een voorstel te maken voor de extra criteria om tot 
Bondsridder benoemd te kunnen worden. De CO heeft geen document kunnen vinden dat als aanzet 
gebruikt zou kunnen worden. De beweegredenen die in het verleden bij de benoemingen gespeeld 
hebben zijn de CO niet bekend. Waarschijnlijk zijn de beweegredenen heel divers geweest: was het de 
internationale betekenis van die persoon voor de tafeltennissport? Was het de ambassadeursfunctie van 
die persoon voor de tafeltennissport, zowel binnen Nederland als daarbuiten? Ze zullen allen een 
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positieve houding en gedrag, en grote toewijding en inzet gehad hebben, die als voorbeeld konden 
dienen voor collega’s, of dat nu spelers waren, of trainers, of bestuurders. Duidelijk is wel dat het sterke 
persoonsgebonden kenmerken geweest moeten zijn, die moeilijk te vatten zijn in algemene criteria. De 
Commissie Onderscheidingen is daarom van mening dat vooraf geen extra voorwaarden moeten worden 
geformuleerd. En zo vaak zal het ook niet gebeuren dat een persoon zodanig uitstijgt boven het 
Erelidmaatschap dat de titel Bondsridder gerechtvaardigd is (zo is Bettine al weer bijna 25 jaar geleden 
tot Bondsridder benoemd!). 
 
De procedure voor de voordracht van een Erelid tot Bondsridder kan vergelijkbaar zijn met die van Lid 
van Verdienste of Erelid, met dien verstande dat de aanvraag de focus zal moeten leggen op de 
bijzondere beweegredenen (boven de criteria van het Erelidmaatschap). 

  



76 

 

Bondsraadsvergadering 11 december 2021 
Bijlage 14a – agendapunt 7a.iv-a 
 
 
 
 
 

WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT  (AANVULLING) 
 
 
Artikel 8 luidt als volgt: 
 
Artikel 8 Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste  
1. Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de Commissie Onderscheidingen.  
2. De Commissie Onderscheidingen raadpleegt voorafgaand aan de benoeming van een Erelid of Lid 

van Verdienste of het toekennen van de titel Bondsridder de Directeur NTTB. Indien de Directeur 
NTTB bedenkingen aangeeft tegen de benoeming worden deze door de Commissie 
Onderscheidingen meegenomen in de overwegingen voor toekenning van de voorgestelde 
onderscheiding. Bij onoverkomelijke bedenkingen kan de Directeur NTTB aangeven dat geen 
onderscheiding mag worden toegekend. In dat geval wijst de Commissie Onderscheidingen de 
aanvraag af onder vermelding van het feit dat de Directeur NTTB hiertegen bedenkingen heeft 
aangegeven. De Directeur NTTB informeert het Hoofdbestuur hierover.  

3. Elk Erelid en elk Lid van Verdienste ontvangt na aanvaarding van de benoeming een schriftelijke 
bevestiging ervan alsmede een aan de titel verbonden onderscheidingsteken.  

 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen: 
 
Artikel 8 Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste  
1. Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de Commissie Onderscheidingen. De 

Commissie Onderscheidingen kan tevens de titel Bondsridder toekennen aan een erelid.  
2. De Commissie Onderscheidingen raadpleegt voorafgaand aan de benoeming van een Erelid of Lid 

van Verdienste of het toekennen van de titel Bondsridder de Directeur NTTB. Indien de Directeur 
NTTB bedenkingen aangeeft tegen de benoeming worden deze door de Commissie 
Onderscheidingen meegenomen in de overwegingen voor toekenning van de voorgestelde 
onderscheiding. Bij onoverkomelijke bedenkingen kan de Directeur NTTB aangeven dat geen 
onderscheiding mag worden toegekend. In dat geval wijst de Commissie Onderscheidingen de 
aanvraag af onder vermelding van het feit dat de Directeur NTTB hiertegen bedenkingen heeft 
aangegeven. De Directeur NTTB informeert het Hoofdbestuur hierover.  

3. Elk Erelid, elk erelid dat de titel Bondsridder wordt toegekend, en elk Lid van Verdienste ontvangt na 
aanvaarding van de benoeming een schriftelijke bevestiging ervan alsmede een aan de titel 
verbonden onderscheidingsteken.  

 
Toelichting 
Deze wijziging is gerelateerd aan het procedurevoorstel toekenning bondsridderschap NTTB. Indien dit 
voorstel wordt aangenomen is deze aanvulling op artikel 8 lid 1 en 3 nodig. Mocht het procedurevoorstel 
niet worden aangenomen, dan is deze aanpassing niet nodig.  
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen, met inachtneming van de 
bij de wijzigingsvoorstellen voor de Statuten gemaakte opmerkingen. 
 
 

 

 


