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Informele bondsraadsvergadering van 2 april 2022 
Bijlage 1 - Terugkoppeling gesprekken met Afdelingsbesturen, Afdelingscommissies en landelijk kader 
 

 

 

Aan de (plv.) Bondsraadsleden, het Hoofdbestuur en het personeel 

Van de Nederlandse Tafeltennisbond 

 

 

Onderwerp         Datum 

Terugkoppeling gesprekken met Afdelingsbesturen, Afdelingscommissies en  11 maart 2022 
Landelijk kader    
 

 

 

Hieronder staat het overzicht van de genoemde knelpunten, vragen, zorgen, suggesties, ideeën en 
opmerkingen uit de 9 overleggen. Deze zijn zoveel mogelijk per onderwerp bij elkaar gezet hoewel dat 
niet altijd helemaal gelukt is.  

Geen enkel punt is in alle overleggen genoemd, sommige punten zijn in 1 overleg genoemd en 
sommige punten in meerdere overleggen. De punten zijn wel minstens 1x genoemd. 

 

COMMUNICATIE  
- Informeer als besluiten zijn genomen. 
- Als je alle leden (maandelijks) informatie stuurt, dan graag de verenigingen vooraf informeren. 

Mogelijk om zich in te schrijven voor een extra nieuwsbrief. Nieuwjaarswens bij start nieuwe 
structuur. 

- Wij weten nog helemaal niets. Er is te weinig communicatie en informatie geweest.  
- Informeer ALLE leden.  
- Betrokkenheid verenigingen vergroten. Zorg dat ze zich vertegenwoordigd voelen. 
- Kijk goed naar de problemen die je oplost en kijk naar de organisatie hoe je dat doet. 
- Meetrekken van verenigingen kost tijd en energie. 
- Boodschap uitdragen aan de verenigingen: denk in kansen, niet in bedreigingen. Wat moet je 

voor elkaar krijgen om het te regelen.  
- Zet de mensen bij elkaar en kom er samen uit. 
- Blijf dezelfde energie uitstralen als nu. Blijf actief en enthousiast. 
- Als je gaat ontwikkelen/bouwen krijg je ambitieuze mensen die hun steentje willen bijdragen. 

Je kunt zelf veel doen om mensen enthousiast te krijgen.  
- Couleur locale behouden, behouden wat goed gaat. 
- Als de BRV niet akkoord gaat, blijft het zoals het is. 
- Zijn er leermomenten uit andere bonden via Jaap Wals? 
- Wat gaat gebeuren met de afdelingswebsites? 
- Wat gebeurt met de (informele) Twitter- en Facebook accounts van de afdelingen? Deze 

behouden of ook op laten gaan in de landelijke analoog aan de afdelingswebsites? 
- Afdelingssites verdwijnen. Hoe weten leden en verenigingen wat in hun afdeling gebeurt. 
- Waar kunnen de verenigingen die deelnemen aan de competities die wij begeleiden de door 

ons beschikbaar gestelde info gaan vinden? 
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- Denk na over hoe deze specifieke informatie de doelgroepen per regio kan bereiken. 
- Waar gaat het afdelingscompetitiebulletin naartoe? Kan dit in de NTTB App? 
- Overleggen met webmasters. Kijk wat je ambitie is. Jeugd heeft geen interesse in websites. 

Webmasters zijn altijd maar tijdelijk in functie. Daarom zoveel mogelijk zaken centraal regelen. 
Het is wel belangrijk dat het plaatsen en beheren van berichten laagdrempelig is. Het Bb biedt 
mogelijkheden om hierbij te ondersteunen. Afdelingsberichten worden regioberichten onder 
regie van de landelijke organisatie. 

- Digitale communicatie spreekt de jeugd meer aan dan de ouderwetse vormen.  
- Landelijke communicatiecommissie heeft een verbindersfunctie. 
- In de nieuwe structuur professionals voor websites en sociale media, zoveel mogelijk landelijk 

beleid, maar belangrijk dat het lokaal bekeken wordt. 

- Lokale facebookpagina is belangrijk voor lokale berichten, maar wel professionele uitstraling 

o.b.v. de huisstijl. 

- Landelijk organiseren voor lokale uitstraling. Dan moet je investeren in de nodige software. 

FINANCIEN 

- Hoe gaat het straks met de budgetten? Wie maakt de keuzes? 
- De lokale subsidieregeling is afgestemd op de lokale behoefte (denk aan Limburg). Waar 

leggen we dat neer? Bij een commissie van 3 oud-penningmeesters? We moeten voorkomen 
dat lange wachttijden voor uitbetaling declaraties of akkoord voor plannen ontstaan. 

- Maak duidelijke keuzes voor Stimulering voor toernooien, opleidingen, enz. 
- Verenigingsleden hebben invloed op de verenigingscontributie, een klein beetje op de 

competitiebijdrage, niets op de basisbijdrage 
- Subsidies zijn verdwenen omdat topsport is weggevallen. 
- Kunnen we de plannen financieren? 1,6 fte AO’s vervallen en 1,8 fte AMV’s worden 

aangesteld. Dit moet kostenneutraal. De BRV vond 1,8 fte veel te weinig. 
- Onder de bestuurslaag van Limburg zit nog een andere laag: de stuurgroep (op basis van de 

subsidie van provincie Limburg). Deze moet in stand blijven om aan de voorwaarden van de 
subsidies te blijven voldoen. Deze plannen en middelen blijven, maar daarnaast zijn er 
landelijke budgetten. B.v. geregeld moet worden dat facturen e.d. geaccordeerd kunnen 
worden.  

- Zijn er ideeën over vergoedingen voor competitieleiders? 
- Wat gebeurt met de vergoedingen voor diverse functionarissen (Carel en Ruud ontvangen 

een vergoeding). Worden de vergoedingen lager? 

- Vrijwilligersvergoeding zodat iedereen vrijwilligerswerk kan doen. 
 

- Waar komt de coördinatie te liggen van lopende zaken, nieuwe initiatieven, besluitvorming 
over AP. Wordt dat landelijk? Nieuwe initiatieven vanuit verenigingen moeten ruimte krijgen.  

- Wat gebeurt er met de bestaande activiteitenplannen van de huidige afdelingen. 
- Activiteitenplan Noord is schaalbaar. O.a. jeugdbestuur. Ook invoeren in andere regio’s? 

Overleg met AMV, werkorganisatie of bondsbestuur. 
- Jeugdplatform ook in andere afdelingen introduceren 

 

WEDSTRIJDAANBOD 

- Hoe organiseer je de AK’s? Wie organiseert en communiceert? Wordt landelijk iets extra’s 
aangeboden? Wie neemt dit initiatief? Landelijk? 
Idee: vanuit regio initiatief, maar ook vanuit landelijk. Dus ook via AMV. 

Het AB van Holland-Noord organiseert zelf de AK. 

- Kieskringkampioenschappen  
- Het accent moet meer naar toernooien toe.  
- Komt er een landelijke toernooiencommissie? 
- Regionale toernooicommissies 
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- Structuur aanbrengen in het wedstrijdaanbod. 
- Extra aanbod creëren. Hoe motiveren om te bewegen/tafeltennissen. Afstand tot leden is nog 

groot, maar afstand tot niet-leden is nog veel groter. Er zijn ideeën genoeg, OldStars, 
meisjes/dames, kan vanuit landelijk aangeboden worden of gevraagd worden vanuit 
verenigingen. 

- Table Stars promotieteam: in de nieuwe situatie onder landelijke sportparticipatie.  
- Kleine toernooien in de regio moeten blijven bestaan. Wie triggert en port? Lokale persoon. 

Koppelen aan de AMV en neerleggen bij de werkorganisatie? AMV is eerste aanspreekpunt. 
Belangrijk dat verenigingen ook zelf initiatief kunnen nemen. 

- Wie wordt beslissingsbevoegd om snel iets te kunnen regelen voor communicatie en 
financiële mogelijkheden. 

- Blijven activiteiten bestaan, zoals de ranglijsttoernooien en meerkampen die de afdeling 
organiseert? 

- Introduceer voorrondes meerkampen in alle afdelingen. 
- Haal financiële drempels voor deelname aan toernooien weg: (inschrijfkosten voor 

kwartfinales NJM worden door Oost) gedragen. 
- Durven we uit te spreken dat tt een 2e sport is? Dan moeten we daarover nadenken en dit 

aanbieden.  
- De verwachting is dat een regionale toernooicommissie wordt ingesteld. Welke toernooien 

organiseren ze wel en welke niet? 
- Geldt ook voor de activiteitencommissie. 
- Hoeveel commissies zijn er en hoeveel worden voorzien? 
- Blijft de regiefunctie bij de commissie? 
- Kijk kritisch naar het functieprofiel van commissieleden. 
- Wat is de relatie tussen de commissie en het Bb? Zit er iemand van het Bb in een commissie? 

- Benoemt de werkorganisatie/Bb i.c. de directeur de commissieleden? 

- Is de directeur het hoogste escalatieniveau? 

- Holland-Noord: Jeugdcommissie functioneert op dit moment niet, wel af en toe jeugdoverleg 

Geen toernooicommissies, geen competitiecommissie, maar 2 cl’s. AB organiseert veel zelf,  

- Aandacht voor de vele verenigingen met recreatieve spelers 
- Waar gaat de para-commissie onder vallen? 
- NK para mag wel centraler, is nu altijd in Rotterdam. 
- Nieuw en modern pakket voor de jongeren, voor de al veel langer spelende/oudere leden (die 

niets willen veranderen) laat je de huidige competitie in stand. 

- Wat gebeurt met de RBT’s?  

- Om leden te werven moet je meer aanbod aan spelsystemen en toernooien geven. 

AMV/KIESKRINGEN/BR-LEDEN 

- Wat zijn de gedachten over de opleiding van de AMV? 
- Andere benaming voor de AMV: Verenigingsverbinder of Verenigingscoördinator 

- Komt hij/zij uit de regio? Bekend met de regio? Zorg dat het niet te afstandelijk wordt. 
- Kieskringen kunnen grensoverschrijdend zijn t.o.v. de huidige afdelingen, maar kan het ook 

kleiner? 
- Hebben verenigingen invloed op de indeling van de kieskringen? 
- Hoe wordt gekeken naar het aantal leden dat een BR-lid vertegenwoordigd? 

- Kieskringen benoemen alleen een BR-lid voor hun kieskring. Betrokkenheid BR-lid bij de 
kieskring is groter, want in de directe omgeving. 

- In een kieskring zie je de verenigingen verder uit elkaar drijven. Verenigingen kennen elkaar 

niet. Hoe gaan ze een BR-lid kiezen? 

- Zijn er wel 24 mensen te werven als BR-lid? 
- Gestaffelde ledentallen t.b.v. verkiezingen BR-leden kloppen niet. 
- Hoe wordt de periode tussen aftreden huidige BR en installatie nieuwe BR geregeld? 

Demissionaire BR? 
- Zittingstermijn BR-leden: loopt deze door of start deze opnieuw? 
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- Is er een functiebeschrijving BR-leden? Opleiding voor BR-leden? 
- De coördinatie voor het benoemen van een vertegenwoordiger van een kieskring ligt bij de 

werkorganisatie i.s.m. de AMV. 
- BR-leden worden gekozen door de kieskringen. Zijn er voldoende kandidaten te vinden? 

- Komt er een natuurlijke overgang van de oude naar de nieuwe Bondsraad? Demissionaire 

Bondsraad? 

- Worden alle BR-leden in 1 keer benoemd en zijn zij ook in 1 keer aftredend of wordt dat in b.v. 

3 jaar alternerend. 

- Ik heb niet het gevoel dat de afstand tot de verenigingen kleiner wordt. 

- De AMV heeft de contacten met de kieskringen om de verkiezing te organiseren. 

- De ledenparticipatie zal hierbij ook een rol spelen. 

- Wordt er rekening mee gehouden dat de BR deze ontwikkeling niet accordeert? 

- Geef de AMV een deeltaak in regionale communicatie. 

- Kijk goed naar wat je nodig hebt aan competenties van de AMV’s. 

- Kijk hoeveel fte’s je nodig hebt voor de AMV’s. 

- In alle regio’s hetzelfde beleid. 
- Ik lees: Geen afdelingsbeleid.  

• In 2023 kán de nieuwe Bondraad nieuw beleid aannemen, dat lokaal uitgevoerd gaat worden 
• In 2023 kúnnen commissies besluiten de uitvoering lokaal anders te gaan doen 
Het vastgestelde beleid hoeft dus niet uitgevoerd te worden. Geldt dat alleen voor 2023 en 
wat is dan de situatie NA 2023? Is er dan ook nog ruimte om het vastgestelde beleid anders 
uit te voeren? Wat valt in dat geval onder “beleid” en zijn daar nog uitzonderingen op? 

- Uitvoering in beleid: waar komt wat. Werkorganisatie: landelijke en regionale commissies en 
Bb. De directeur benoemt de commissieleden en overlegt over de benoeming van een 
commissievoorzitter. 

- De beleidscyclus start met regionale verenigingsbijeenkomsten voor inspraak en 
betrokkenheid bij het beleid door rechtstreekse communicatie. Kan de vereniging daar invloed 
uitoefenen i.p.v. bij de ALV? 

- Maak duidelijk wat de opdracht is: Medezeggenschap of inspraak.  

- De discussie moet met de clubs gevoerd worden. Zorg daar voor draagvlak. 

- Bevoegdheid van de kieskringen dat ze tussentijds een BR-lid kunnen kiezen Jaarlijks een 
bijeenkomst tussen in regio’s is niet noodzakelijk, wel gewenst (ledenraadplegingen). 1x per 3 
jaar verkiezingen. 

- De landelijke NTTB wil vrijwilligers/commissies begeleiden. Met het ingezette 
vrijwilligersbeleid willen we vrijwilligers werven en behouden. 

- Wat krijg ik terug voor mijn AB? 
- De samenwerking op thema’s, b.v. opleidingen, is niet gebonden aan een of meerdere 

kieskringen, maar wordt geïnitieerd door de werkorganisatie (landelijke en regionale 
commissies, Bb). 

- Nu hebben 2 afdelingen een para-commissie, wordt dat dan een landelijke commissie? 
- Formeer een aantal platformen: toernooien, competitie, enz. Aanmoedigen om samen te 

werken. Thema is belangrijker dan de regio.  
- Is er een mogelijkheid om de ledenteruggang te stoppen en weer te werven? Door diverse 

trajecten weer werven en slagvaardiger om leden te binden en nieuwe leden aan te trekken. 
- Maak onlogische zaken logisch en mogelijk, Denk in mogelijkheden, niet in problemen. 
- Inventariseer welke speciale zaken bij afdelingen spelen (bekercompetitie in Midden, Mortier 

Stokmanbokaal in Holland-Noord, officialtoernooi, Bekercompetitie Oost, Eurofightertoernooi. 
- Kun je een deel van de aanpassingen uitstellen? Alles grijpt immers in elkaar. 
- AB’s begeleiden bij het uitfaseren van de afdelingen. Hiervoor is een overgangsperiode nodig. 
- Nog voor het eind van het jaar een Afscheidsbijeenkomst organiseren.  
- Hoe ga je om met jubilea en onderscheidingen aan leden. Toekenning van bokaal taak voor 

de commissie onderscheidingen?  
- Kijk naar de verenigbaarheid van functies met het zijn van BR-lid.  
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- Graag het digitale archief van ZuidWest op een aparte website zetten. Papieren archief 
overzetten naar een digitaal archief. 

- Archief: papieren archief, oude afdelingsprijzen, inventarislijst 

- Hoe worden in de toekomst de rechten in NAS geregeld? Er zijn nu in NAS rechten per 
afdeling geregeld. Komt dat te vervallen? 

- Is een functie als ledenadministrateur voor een afdeling nog wel realistisch? Zonder 
afdelingsgrenzen is daarvoor nog maar 1 vrijwilliger nodig. 

- Aandacht voor de hoge benzineprijzen en de kilometervergoeding. 
- Matrix verschillen functies en werkzaamheden tussen huidige en nieuwe situatie. 
- Lijst met punten verspreiden aan de AB’s? 
- Stel prioriteiten bij het verrichten, zaken die door moeten gaan moet je snel afhandelen en 

andere zaken kun je even laten gaan. 

- De functies in het bondsbestuur staan goed, maar de structuur van het Bb moet ook 

aangepast worden en dat kost tijd. 

- Waar vallen de diverse commissies onder in de nieuwe structuur? Zet duidelijker in de 

stukken waar de werkorganisatie onder gaan vallen. 

- Organiseer een landelijke Mortier-Stokmanbokaal, beloon leden/verenigingen/bestuurders/een 

bedrijf die innovatief zijn. Harry Feenstra beker. 

- Wat gebeurt met de gedecoreerden van de afdelingen? 

- De doelgroep jongeren moet meer aangesproken en geworven worden, tafeltennis vergrijst. 

- Persoonlijke leden van de afdelingen: de contributie moet betaald worden door de landelijke 

bond. 

- Hoe worden bepaalde functies ingedeeld, zoals ledenadministrateur en licentiefunctionaris. 

Licentietoewijzing is gedeeltelijk geautomatiseerd. 

- Verenigingen moeten meer op onderwerp overleggen. 

- Afsluiten functies AB-leden. 

- AVG-formulieren in de overgang. Moet juridisch goed geregeld worden. 

 

ALS DE COMPETITIE MAAR LOOPT….  

- Met de overgang naar een nieuwe structuur verandert de competitie niet.  
- Competitie blijft in 2023 zoals deze nu is, dus op basis van afdelingen?  
- De verschillende afdelingen hadden 1 competitieleider en dat liep ook. 
- Korte lijn tussen wedstrijdsecretarissen en de competitieleiders.  
- Overal hetzelfde competitiereglement of 1 reglement met meerdere keuzemogelijkheden, b.v. 

grensoverschrijdende competitie. Er zijn verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Maak 
hiervan een overzicht. Welke regels zijn nodig en moeten er echt verschillen zijn? 
Bespreekpunten voor de competitieleiders. 

- Denk na over de timing om ervoor te zorgen dat het tijdig ingevuld kan worden. 
- Harmoniseer de leeftijd waarop een jeugdlid bij de senioren mag spelen. 
- Competitieleiders delen in, protesten gaan naar het AB. Hoe doen we dat in de toekomst? 

Niet bij 1 persoon, wel rugdekking en sparring en beslissende stem bij onenigheid. Suggestie: 
een landelijke commissie van regiocompetitieleiders. 

- Competitieleiders zijn niet alleen meer uitvoerend, maar soms ook bepalend. Geef hen ruimte 
om zelf te handelen. 

- Hoe gaat dat met het gelijktijdig publiceren van competities? Moet diegene die het eerst klaar 
is wachten op diegene die het laatst klaar is? Of blijft ook hier een scheiding per 
competitiecommissie? Denk hierover nu al na en betrek de leverancier van NAS hierbij. 

- Teams niet alleen indelen op ELO-rating want ook vriendenteams e.d. Om overal naar 
dezelfde indeling te komen moet je uitleggen waarom deze keuze wordt gemaakt en dit 
langzaam invoeren. 
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- Bij grensoverschrijdende competitie meer mogelijkheden maar voor de uithoeken van het land 
ook bedreigingen. 

- Afstanden is een probleem. 
- Grensoverschrijdende competitie is succesvol. 
- Wilde bonden zien mogelijk kansen bij ontevreden leden. 
- Waarborgen van een goede competitie is belangrijk. Kwaliteit is belangrijk. Om talenten te 

hebben moet je kwaliteit bieden.  
- Hoe gaat het straks met verzoeken en aanvragen? 
- Meer meisjes/dames teams werven. Door andere indeling misschien ook weer een 

meisjescompetitie? 
- Spelen op 2 tafels was behoud van jeugd. Dat scheelt tijd. 
- Competitie organiseren: indelingen en vervolg. In Midden met groot overleg AB, in ZuidWest 

met Adviesgroep. 
- CL moet op een goede manier in de organisatie geplaatst worden. Nu beslist het AB over de 

competitie. Dan regionale Competitieleiders met meer bevoegdheden, of een landelijke 
commissie van regionale Competitieleiders, of de werkorganisatie, of een andere 
bestuurslaag – HB 

- Bij ons beslist het AB-lid competitiezaken. 
- Boven de competitiecommissie staat een reglementencommissie om te controleren of alles 

volgens de regels verloopt. Alleen Oost heeft een bezwarencommissie die bezwaren tegen 
boetes en tegen de indeling behandelt. Komt er een centrale bezwarencommissie, want nu bij 
de HCL en HJCL en eventueel HB. Sinds de invoering van deze commissie zijn er de helft 
minder bezwaarschriften.  

- Strakke regels, consequent zijn en centraal regelen. 
- Competitievervalsing bestaat niet meer. 
- Wij hanteren het ratingsysteem, maar in andere afdelingen stuit dat op problemen. Sinds de 

invoering de helft minder bezwaarschriften. Competitievervalsing bestaat niet meer. 
- Regiocompetitiecommissie, rekening houden met cultuur.  Strakke landelijke regeling kan 

lastig worden. 
- Bij lokale competitieleiders: Hoe gaat dat met het gelijktijdig publiceren van competities? Moet 

diegene die het eerst klaar is wachten op diegene die het laatst klaar is? Of blijft ook hier een 
scheiding per competitiecommissie? Natuurlijk is dit laatste te bespreken met de 
competitieleiders hoe dit dan gaat. Maar wel iets om nu al over na te denken en ook de 
leverancier van NAS betrekken. 

- Verbetering: organisatie die zich met de opzet bemoeit en een die zich met de uitvoering 
bemoeit. 

- Als de Competitiecommissie blijft bestaan zoals deze is, dan is een contactpersoon nodig. 
- Is er behoefte aan een landelijke competitiecommissie? Een competitieplatform. Een centrale 

commissie? Een regionale commissie. Mogelijkheid door centrale wedstrijdleiding (sparring). 
- Bij de jeugd flexcompetitie, ook in andere afdelingen. biedt de kansen en mogelijkheden ook 

aan in de andere afdelingen 
- Verenigingen in een regio moeten een stem hebben in hoe de competitie ingedeeld wordt. 

Afdelingscompetitieleiders kunnen bij de regionale of landelijke competitiecommissie terecht. 
Overleg van competitieleiders om zaken te bespreken en te zorgen dat de competitieleiders 
goed functioneren en hun werk goed kunnen doen. Ook regelen waar in beroep gegaan kan 
worden. Reglementen beschrijven en aanpassen. 

- Bedrijfsverenigingen bij de NTTB betrekken, zijn misschien geïnteresseerd in deelname aan 
de duocompetitie. We moeten denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Tafeltennis is 
voor iedereen: oud, jong, valide, gehandicapt, man, vrouw, enz. 

- Welke gevolgen heeft dit voor de voorronde van de competitie? 
- Kunnen teams in andere afdelingen spelen? Om reistijden te verminderen in andere 

afdelingen spelen, maar dan wel per vereniging. 
- Bij andere bonden is de competitie afgekaderd, als de dienstbaarheid/de wens om aan alle 

verzoeken te voldoen  hoger is dan de mogelijkheden geeft  het problemen. Wie gaat dat dan 
beslissen? 
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- Een vereniging moet voor de competitie in zijn geheel naar een andere afdeling overgaan, dat 

kan niet per team, tenzij NAS dit aankan. 

- NAS moet aangepast worden. 

- TT App moet verdwijnen. Mensen moeten deze niet meer gebruiken. De NTTB moet geen 

data meer leveren. 

- Door de introductie van het DWF kun je met minder mensen hetzelfde of meer doen. 
- Hoe eerder het papieren wedstrijdformulier wordt vervangen door het DWF hoe liever. 

- Nu zou hét moment zijn om de competities te harmoniseren. 

- Je moet alles in een keer gelijk trekken. 
 

 

 

Algemene opmerkingen / indruk 

Wij hebben veel draagvlak en begrip voor de organisatieontwikkeling ondervonden. Wij zijn wel goede 

en kritische vragen en opmerkingen tegen gekomen maar geen onbegrip voor de 

organisatieontwikkeling en de beoogde veranderingen. Er is veel input opgehaald waar wij in de 

verdere uitwerking aandacht aan kunnen besteden. De overgrote meerderheid van de 

afdelingsvrijwilligers staat er positief in, ziet de kansen voor verbetering en steunt het proces en de 

komende uitwerking. “Fijn dat de kleilaag afdelingen verdwijnt!” was zeker een uitschieter en heeft tot 

vragen bij de afdelingen met een volledig bestuur geleid.  

Wij constateren dat de eerdere communicatie en deze 9 bijeenkomsten positief aan de ontwikkeling 

mee hebben gewerkt. Wij kijken dan ook terug op een goede ‘oogst’. 

 

 


