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ORGANISATIE

1.1
Samenstelling Hoofdbestuur in 2021
W. van der Burgt
wedstrijdsport
A. Eerland
projecten
I. Faber
sportparticipatie
P. Hanning
marketing en communicatie (tot 14 april)
S. Heijnis
topsport
J. Simons
voorzitter
J-G. Wever
penningmeester
1.2
Samenstelling personeel in 2021
M. de Boer
medewerker financiële administratie/medewerker communicatie - per 1 sept.
T. Damsma
trainer / bondscoach jongens cadetten / coördinator jeugdzaken
L. Dekker
bondscoach para-tafeltennis
M. Dul
afdelingsondersteuner afdeling Noord
R. van Enckevort
afdelingsondersteuner afdeling Limburg
I. de Graaf
beleidsmedewerker Sportparticipatie / algemene zaken en coördinator
afdelingsondersteuning
M. de Graaf
financieel medewerker (tot 15 maart)
Y. Grijpink
afdelingsondersteuner Holland-Noord
S. Groot
medewerker jeugdsport verenigingsondersteuning, Table Stars / afdelingsondersteuner afdeling West
I. Hegge
paramedisch begeleider para-tafeltennis
J. van Hoeven
afdelingsondersteuner Oost en Midden
T. Hexspoor
financiële administratie
A. de Jong
directiesecretaresse / topsport
D. de Jong
medewerker Communicatie (tot 1 september)
M. Kloppenburg
medewerker Opleidingen
M. Kraa
coördinator Opleidingen / coördinator technische zaken / coördinator Papendal
G. Last
assistent para-trainer
J. Lieftink
bondscoach para-tafeltennis
M. Meijer
afdelingsondersteuner ZuidWest (per 18 juni)
S. Meijer
para RTC-trainer
B. van der Meulen
paramedisch begeleider para-tafeltennis
T. Plantinga
controller
D. Rijnbeek
hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving
M. Spithoven
afdelingsondersteuner afdeling Gelre (tot 1 februari)
A. Sialino
directeur-NTTB /technisch directeur para/technisch directeur)
R. Stolwijk
hoofd Wedstrijdsport
M. van der Wal
hoofd Sportparticipatie
L. Wildenborg
afdelingsondersteuner afdeling Gelre / projectcoördinator schuiftafeltennis \
1.3
Samenstelling commissies (per 31-12-2021)
Commissie van Beroep
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers*
Tuchtcommissie
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit
Financiële commissie
R. Kool, W. Vreeburg*, vacant
Fondsbeheerscommissie
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A. Bouwman, J. Derksen*, P. van Mil, J-G. Wever
Reglementscommissie
I. Heller, vacant
Commissie Onderscheidingen
C. Appels, .E. Dekker, J. Paardekam, J. van Raaij *, I. Wiekart
Atletencommissie
B. Eerland, T. Helle, S. de Hoop, A. Huiden
Adviescommissie Uitvoering Beleid (AcUB)
P. Boon, E. Dekker, I. de Graaf, B. van Schaik, J. Simons
Licentie-administratie jeugd: I. Heller
Licentie-administratie senioren: J. Offierski
Competitiecommissie
HCL S. Dijkers, R. Stolwijk, HJCL J. Wijker
Commissie Para-tafeltennis
F. du Bois, A. van Dalen, L. Dekker, G. van Grunsven, S. Meijer, R. Stolwijk, P. van der Vlist, M. van der
Wal
Commissie Accommodatiezaken
P. van Mil
Toetsingcommissie Opleidingen
I. Heller, W. Vreeburg*, M. de Vries, M. de Korte
Adviesgroep Opleidingen
M. Kraa, K. Kuiper, V. van Kuijck, T. Schaffers, A. Sialino
Adviesgroep Toernooileiders
I. Heller, A. Janssen, J. Schoenmakers, M. Kraa, J. Wijker
Projectgroep NTTB App/DWF: A. Eerland, I. de Graaf, W. Lindenhof, J. Offierski, J. Veldmaat, M. van
der Wal
Projectgroep Vrijwilligersbeleid: R. Doevendans, I. de Graaf, P. Oomen, A. Sialino
Werkgroep Organisatieontwikkeling
I. Faber, P. Hanning, S. Heijnis, A. de Jong, T. Plantinga, D. Rijnbeek, A. Sialino, J. Simons, M. van der
Wal, J. Wals
Commissaris materialen
vacant
Commissie Historie NTTB
F. Bosschers, R. van Dijk, M. Frijhoff, G. van Giessen
Scheidsrechterscommissie
J. van den Berg, M. Ebben, H. van Haaren*, P. van der Hammen, Th. van Veen
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Expertgroep Opleidingen Arbitrage - Adviesgroep Scheidsrechtersopleidingen:
R. van den Einde, M. Kraa, T. van Veen, I. Wiekart
Vertrouwenscontactpersoon
L. van der Meer
1.4
Samenstelling Bondsraad (per 31-12-2021)
Functiezetels
Atletencommissie
A. Huiden
Breedtesport
R. Koops
Financiën
vacant
Marketing & externe communicatie
E. van Veenendaal
Opleidingen
W. Vreeburg
Organisatie
B. van de Zedde
Topsport
H. IJzerman
Wedstrijdzaken
W. Engelen
Afdeling
Holland- Noord

Leden
R. Doevendans, J. Kossen
vacant (plv), vacant (plv)
S. Dijkers, R. van der Hammen
M. Lauwerijssen (plv), vacant (plv)
M. ter Hoek, P. Bakker
F. Veijgen (plv), vacant (plv)
A. Sieljes-Uijthof, vacant
vacant (plv), vacant (plv)
R. Vliex, vacant
vacant (plv), vacant (plv)
W. van Breenen, I. van den Boorn
vacant (plv), vacant (plv)
P. Bouwman, W. Kielen
P. Koopman (plv), B. van Schaik (plv)
B. Kelderman, vacant
vacant (plv), vacant (plv)

ZuidWest
West
Noord
Limburg
Gelre
Midden
Oost

1.5 Overzicht bondsridders, ereleden, leden van verdienste en overige gedecoreerden
Bondsridders
B. Vriesekoop
Ereleden (16)
A. Bouwman, C. Deken, R. van Dijk, R. Gradus, H. van Haaren, I. Heller, B. van der Helm, P. Koopman,
R. Kramer, Li Jiao, E. Ormel, H. Sackers, D. Tigerman, D. de Vries, A. Willems, K. van Zon
Leden van verdienste (50)
R. Adriaans, J. Backhuijs, R. Banen, J. (Jan) van den Berg, J. (Jos) van den Berg, F. Berteling, N. Blok,
M. Borst, F. Bosschers, A. Dam, J. Derksen, A. van Drielen, P. van Egmond, A. Eikmans, N. van Erp, W.
Fassotte, H. Geraerds, J. Geurts, G. van Giessen, A. Goslinga, P. Hanning, T. van Happen, D. Heister,
H. Hommes, K. Jacobs, K. Kamp, G. Keen, T. Keen, M. Kloppenburg, E. Krabbenbos, A. Kuppen, G.
Last, Li Jie, I. Mekkes-Kerkhof, P. van Mil, C. van de Munt, P. Oomens, J. Paardekam, T. Rieken, W.
Schers, R. van Selling, W. van Selling, B. Schotmeyer, H. van Spanje, T. van Veen, I. Wiekart-Jager, J.
Wijker-van de Ruit, Th. Wijker, H. Wildschut, H. van der Zijden
Onderscheidingstekens (39)
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L. van der Aart, J. van de Biezen, H. Borgers, J. Clazing, C. Cools, E. Dekker, J. Distelblom, R. van
Gerrevink, T. van Ginkel, M. de Graaf, P. van der Hammen, T. Harkema, M. van Hoof, F. van ’t Hul, S. de
Jong, F. Kalmeijer, E. Kaptein, W. Kivits, R. Knops-Dullens, H. Kuijpers, F. Lequin, J. van Loon, W.
Muller, J. Offierski, T. Polak, J. van Raaij, H. Ritsema-Oosterzee, A. Rooijmans, R. Schaars, M. Seijkens,
P. Schoots, J. van Spanje, P. van der Staak, S. Vaessen, H. Velzing, A. Verhulst, F. Verweel, W. Vringer,
W. de Wit
1.6
In Memoriam
Op 13 januari overleed Frans Duijve, oud-voorzitter van de afdeling Gouda, drager van het Bondsonderscheidingsteken, op 86-jarige leeftijd.
Op 27 januari overleed oud-Bondsraadslid van afdeling Brabant Thom de Jonge en Lid van Verdienste
van de NTTB, eveneens op 86-jarige leeftijd.
Na een kort ziekbed overleed Marlies Somers, op de leeftijd van slechts 59 jaar. Zij was Bondsraadslid
van 2010 t/m 2012 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vormgeving van het
landelijke topsportbeleid.
Op 16 september overleed Robert van der Wateren, oud-voorzitter van afdeling Holland-Noord en lid van
de werkgroep Onderscheidingen, op 79-jarige leeftijd.
Op 28 september overleed oud-HB-lid en Lid van Verdienste Frans de Kruijff, 96 jaar oud.
In december overleed oud-HCL Ad Jonkers, 71 jaar oud. Hij was eveneens ACL van de toenmalige
afdeling Brabant.
1.7
Code Goed Sportbestuur en Evaluatie Hoofdbestuur
Het bestuur volgt de code en heeft in het najaar 2020 een 360 graden feedback gehouden met de
voorzitter en directeur. In 2021 zijn door de voorzitter gesprekken met de andere bestuursleden
gehouden.
De onderwerpen diversiteit en inclusiviteit hebben de aandacht van de Bondsraad en zijn opgenomen in
het door de Bondsraad goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan 2021+. Ook heeft de Tafeltennisbond
inmiddels de Charter diversiteit en inclusie getekend.
De verenigingsmonitor heeft veel interessante data opgeleverd en ervoor gezorgd dat er met vele
verenigingen contact is en een aantal verenigingen gestart is met het traject verenigingsontwikkeling.
1.8
Aantal verenigingen en ledenstatistieken
Per 31-12-2021 waren er netto 509 verenigingen (per 31-12-2020 509).
Het bruto aantal leden op 31 december was 25.507.
In NAS waren 3.174 (2.435 in 2020) aanmeldingen, tegen 3.194 (3.454 in 2020) afmeldingen, en daarbij
kunnen de project/dagleden, 131 (46 in 2020), nog worden opgeteld.
Het jeugdledenbestand bij verenigingen is in 2021 toegenomen met 11% (-11,84% in 2020) en het aantal
volwassen leden nam af met -1,53% (-5,07% in 2020).
Van de verenigingen zijn 156 (117 in 2020) verenigingen gegroeid, bleven 99 (111 in 2020) stabiel en
hadden 256 (299 in 2020) verenigingen te maken met ledenkrimp.
1.9
Jubilerende verenigingen/afdelingen
80 jaar: OTTC – Oss, De Treffers (A) - Arnhem
70 jaar: Diemen – Diemen, Docos – Leiden, ’t Gooi – Hilversum, Huizen – Huizen, NATTC – NieuwAmsterdam, Scylla – Leiden, Shot ’65 – Zwijndrecht, Shot – Soest, SVO – De Meern, Tios ’51 – Tilburg,
Vice Versa ’51 – Oudenbosch
60 jaar: Avanti – Hazerswoude, De Kroon – Malden, Nieuwkoop – Nieuwkoop, Velp – Velp, De Victors –
Obdam, WIK – Kockengen
50 jaar: ATTV ’71 – Asten, Bergum – Bergum, DBC – Drouwen, Effect ’71 – Terneuzen, ’s Heerenbroek
– ’s Heerenbroek, Herpen – Herpen, HTTC ’71 – Heteren, Idéifx – Groningen, ISV – Hengelo, Het
Nootwheer – Purmerend, ODI – Oudega, Reflex – Varsseveld, Serve ’71 – Hendrik-Ido-Ambacht, De
Sprint – Brielle, Tebunus Alkmaar ’71 – Alkmaar, TVP – Putten, Twekkelerveld – Enschede, De Veluwe –
Apeldoorn, Vined – Heerde, Wap In – Wanssum
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25 jaar: Borne – Borne, De Zwaan ’96 - Grubbenvorst
1.10
Bruto ledentallen 2021 (inclusief persoonlijke leden)
(De groen gearceerde getallen zijn hoger dan vorig jaar)
Afdeling
Dames
Heren
Meisjes
Jongens
Holland-Noord
427
2444
115
620
ZuidWest
549
2619
173
621
West
609
3506
157
765
Noord
274
1221
104
323
Limburg
282
1199
123
268
Gelre
350
1850
83
433
Midden
391
2370
121
542
Oost
455
1957
117
439
Totaal
3337
17166
993
4011
1.11
Aantallen para-tafeltennissers per afdeling 2021 (bruto)
Afdeling
Jgd M
Jgd V
Sen M
Sen V
Holland-Noord
9
2
21
6
ZuidWest
4
0
28
24
West
4
1
50
17
Noord
0
0
21
5
Limburg
3
0
30
20
Gelre
0
0
22
12
Midden
5
1
30
11
Oost
3
3
66
40
28
7
268
135

Totaal
3606
3962
5037
1922
1872
2716
3424
2968
25507

Totaal
38
56
72
26
53
34
47
112
438

PTTC’s (Para-Tafeltennis Training Centrum, voorheen RTC): Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Venray
1.12
Afdelingsactiviteitenplan en budgetaanvraag
In 2017 is een nieuwe opzet gekomen voor het opstellen van het afdelingsactiviteitenplan en de
budgetaanvraag voor het daaropvolgende jaar. Dit proces wordt sindsdien jaarlijks geëvalueerd en waar
nodig aangepast. In 2020 was het proces hetzelfde als in 2019.
De AcUB (Adviescommissie Uitvoering Beleid) heeft de ingediende innovatieve activiteiten van een
inhoudelijk advies voorzien voor het Hoofdbestuur.
In 2021 zijn geen nieuwe innovatieve activiteiten vanuit de afdelingen ter beoordeling voorgelegd. De
afdeling Noord zet de lopende activiteiten voort.
1.13
Afdelingsondersteuning
Begin 2016 is Afdelingsondersteuning opgestart als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing “De
Afdeling – De Verbindende Schakel”.
Het overzicht van de Afdelingsondersteuners:
• Matthias Dul (Noord)
• Ron van Enckevort (Limburg)
• Yuwei Grijpink (Holland-Noord)
• Sven Groot (West)
• John van Hoeven (Oost en Midden)
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•
•

Marieke Meijer (ZuidWest)
Lars Wildenborg (Gelre)

De Afdelingsondersteuners hebben diverse keren een werkoverleg gehad. De meeste waren digitaal. Op
de agenda van het werkoverleg staat o.a. uitwisseling van informatie en expertise. Er is veel aandacht
geweest voor de continuïteit tijdens de coronapandemie. Ook is er veel aandacht voor interactie met het
Bondsbureau, met name op het gebied van sportparticipatie.
1.14
Meerjarenbeleidsplan (MJBP)
In december heeft de Bondsraad een nieuw MJBP vastgesteld (PowerPoint-presentatie (nttb.nl)).
1.15
Impact Coronavirus
Ook in 2021 hebben de maatregelen van de overheid en NOC*NSF tot veel beperkingen geleid. In het
voorjaar kon zelfs geen competitie gespeeld worden. In de zomer en het najaar konden vele activiteiten
gelukkig weer hervat worden en hebben wij de NK in Zwolle kunnen houden. Toch kon een aantal andere
toernooien geen doorgang vinden. Ook de competitie in het najaar kon weer starten en de meeste
wedstrijden konden gespeeld worden voordat de ontwikkelingen weer tot nieuwe beperkingen leidden.
De Tafeltennisbond kwam in het voorjaar zelf in aanmerking voor de NOW- (Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid) en TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) waardoor wij
financiële steun hebben mogen ontvangen. Ook het eerder geleden ledenverlies kon in het najaar weer
deels gecompenseerd worden.
1.16
Organisatieontwikkeling
De NTTB heeft in de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 op basis van de richtinggevende notitie
'Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB’ besloten haar
organisatie- en bestuursmodel in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingsfase waarin de NTTB
zich bevindt. Daarbij zijn de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur in acht genomen. De hoofdlijnen van
dit organisatie- en bestuursmodel richten zich op:
een optimaal samenspel tussen alle betrokkenen op basis van afspraken gericht op de
inhoudelijke doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan van de NTTB;
eenheid van beleid, zonder beleidsconcurrentie;
borgen c.q. verstevigen van het “dichtbij gevoel” van tafeltennisverenigingen en tafeltennissers in
een (jaarlijkse) interactieve beleidscyclus, die vanuit de input van alle betrokkenen leidt tot
eenheid van beleid en gezamenlijke uitvoering met ruimte voor “couleur locale” bij uitvoering;
een strategisch en collegiaal acterend bondsbestuur, dat heldere keuzes maakt en slagvaardig
leiding geeft aan het proces van strategische doelrealisering;
een krachtige toezichthouder, met invloed op de strategische keuzes en goed zicht op de
behaalde en niet-behaalde doelen en resultaten;
goed doordachte verhoudingen binnen de organisatie (Bondsraad, Bondsbestuur en
Bondsbureau), de commissies en de regio’s;
een organisatie met executiekracht en beleidsvoerend vermogen, die gebruik maakt van een
sterk ontwikkeld en gezamenlijk vormgegeven werkorganisatie (Bondsbureau,
accountmanagement, commissies) en de inbreng van deskundige en representatieve leden.
Inrichtingsvraagstukken:
Op 26 juni 2021 heeft de Bondsraad de bovengenoemde richting vastgesteld. Hiermee is de 1e fase van
de organisatieontwikkeling met een besluit afgerond. Ook heeft de Bondsraad de inrichtingsvraagstukken
(2e fase) ter verdere uitwerking gedefinieerd:
•
Planning van de beleidscyclus en de wijze van organisatie van ledenparticipatie;
•
Aantal leden en samenstelling (wel/geen functiezetels) van de Bondsraad;
•
Vaststelling aantal en opties regio’s (deze term is later vervallen) en kieskringen t.b.v.
verkiezingen Bondsraadsleden;
•
Organisatie en procedures verkiezingen Bondsraad (wel/geen kiescommissie);
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•
•
•
•
•

Uitwerken profielen bestuursorganen en diversiteitsbeleid;
Uitwerken functieprofiel en functiebenaming “Accountmanager” en onderzoeken of de huidige
Afdelingsondersteuners behouden kunnen blijven en de rol en plaats (regio)commissies;
Effecten voorziene rol op kwaliteit en kwantiteit Bondsbureau en financiële consequenties
keuzes;
Overgangsfase voor bestuurlijke geledingen en mogelijke wijzigingen voor medewerkers;
NTTB-BestuurdersOpleiding.

Voor de uitwerking heeft het Bondsbestuur een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit
vertegenwoordigers vanuit de werkorganisatie, het bestuur en andere betrokkenen die op basis van de
door de Bondsraad aangedragen inrichtingspunten de coördinatie van de uitwerking ter hand hebben
genomen. Daarnaast is een aantal betrokken mensen uit de organisatie geconsulteerd die met de
concepten van de werkgroep hebben meegelezen en daarop feedback hebben gegeven. De werkgroep
is na 26 juni 2021 meerdere keren bijeengeweest in wisselende samenstellingen.
De Bondsraad heeft in de bondsraadsvergadering van 11 december 2021 het inrichtingsplan vastgesteld.
Fasering besluitvorming:
De besluitvorming omtrent het organisatie- en bestuursmodel is als volgt gefaseerd:
•
Bondsraadsvergadering 26 juni 2021 (fase 1):
o
Besluitvorming notitie ‘Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en
bestuursmodel voor de NTTB’ met de richting van de Organisatieontwikkeling door de
Bondsraad.
•
Bondsraadsvergadering 11 december 2021 (fase 2):
o
Besluitvorming inrichting door middel van ‘Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB’
met daarin de uitwerking van de weergegeven punten.
o
De besluitvorming is voorafgegaan door een informeel overleg met de Bondsraad op 9
oktober 2021.
•
Bondsraadsvergadering 26 november 2022 (fase 3)
o
Bestendiging van de besluiten van de bondsraadsvergadering van juni en/of november
2021 in statuten en reglementen.
De formele start van het nieuwe organisatie- en bestuursmodel wordt voorzien op 1 januari 2023.
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2

SPORTPARTICIPATIE

2.1
Table Stars
2.1a
Table Stars the Battle
De landelijke finale heeft niet plaatsgevonden vanwege Covid-19. De organisatie en opzet van The Battle
is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. De conclusies uit de onder de verenigingen gehouden
enquête (in 2020) worden meegenomen naar de editie in 2022.
2.1b
Table Stars Challenge
In vervolg op 2020 (lancering) hebben we ook in 2021 het Table Stars Challenge lespakket inclusief shirts
gratis beschikbaar gesteld aan nieuwe jeugdleden (bij de NTTB aangemeld) van verenigingen. Diverse
verenigingen hebben opnieuw gebruik gemaakt van het Table Stars Challenge lesprogramma. Ook zijn er
6 verenigingen bijgekomen die in 2021 voor de eerste keer met Challenge aan de slag zijn gegaan. De
teller komt daarmee op bijna 70 verenigingen die Table Stars Challenge leskaarten, shirtjes en/of andere
lesmaterialen ingezet hebben.
2.1c
Table Stars XL clinics door MJ Tafeltennis
We hebben tafeltennisverenigingen kunnen helpen bij de ledenwerving door de kortingsactie ‘Table Stars
clinic XL door MJ Tafeltennis’. 10 keer is er gebruik gemaakt van de actie en ondanks de coronacrisis
hebben bijna alle clubs ledenwinst geboekt. ‘
2.2
Clubadvies
2.2a
Verenigingscongres
Het jaarlijkse Verenigingscongres heeft in 2021 niet plaatsgevonden. In de plaats daarvan hebben wij een
digitale congresweek georganiseerd van 1 tot en met 8 maart, waaraan bijna 200 deelnemers deel
hebben genomen met in totaal 15 workshops.
2.2b
Verenigingsontwikkeling
We steken energie in verenigingen die ambitie hebben en waar potentie zit om te ontwikkelen. In 2021
hebben we veel energie gestopt in het Sportakkoord, waardoor we nu verenigingen op diverse thema’s
en met verschillende vraagstukken kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben wij ruim 30 verenigingen
passende ondersteuning kunnen bieden.
De nieuwe Verenigingsmonitor is in navolging van 2020 opnieuw uitgestuurd. Dit jaar namen 75
verenigingen hieraan deel. Zij hebben deze monitor volledig ingevuld en toegang gekregen tot de
benchmark. Op basis van deze monitor worden verenigingen geselecteerd voor een intakegesprek
Verenigingsontwikkeling.
2.3
Ouderen
2.3a
OldStars tafeltennis
I.s.m. met het Nationaal Ouderenfonds is OldStars tafeltennis ontwikkeld en in 2019 gelanceerd. Tot en
met 31 december 2021 werkten de NTTB en het Nationaal Ouderenfonds samen om OldStars tafeltennis
binnen de bondsstructuur te borgen én zoveel mogelijk verenigingen te ondersteunen in de opstart van
OldStars tafeltennis. In 2021 zijn 19 verenigingen geworven om met dit nieuwe programma te starten. Het
aantal OldStars tafeltennisverenigingen is daarmee gegroeid naar 29.
2.3c
Bettine Vriesekoop
De clinics van Bettine maken nu structureel onderdeel uit van de sportparticipatiebegroting. In 2021 heeft
Bettine 19 clinics verzorgd waaraan ca. 250 deelnemers hebben deelgenomen. De helft daarvan is
binnen 2 maanden na de clinic ook daadwerkelijk lid geworden.
2.4
Para-tafeltennis
2021 is een jaar geweest waarin slechts één toernooi heeft kunnen plaatsvinden (Amersfoort, oktober
2021). Er is gestart met een herijking van het wedstrijdsportaanbod. We werken onder andere aan een
nieuw, eerlijk en transparant ranglijstsysteem. De nieuwe vorm zal zijn intrede doen bij de start van het
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seizoen 2022/2023. Het lopende seizoen 2021/2022 is daardoor een overgangsjaar, waarin we geen
ranglijsten en percentages bijhouden.
Tijdens de ‘Digitale week van het Verenigingscongres’ heeft het jaarlijks overleg met de verenigingen
plaatsgevonden.
Er is steeds de vinger aan de pols gehouden om te kijken of para-tafeltennis toch weer op kon starten.
Helaas was dit in 2021 vrijwel onmogelijk. De lockdowns die elkaar opvolgden en de nodige zorgen die
onder de doelgroep aanwezig waren heeft geleid tot een jaar zonder wedstrijden. Bij sommige
verenigingen is wel gespeeld, maar met een beperkte opkomst.
De samenstelling van de CPT (Commissie Para-tafeltennis) is in 2021 gewijzigd. Wil Cattie en Ineke de
Graaf hebben de commissie verlaten. Frank du Bois en Annemarijn van Dalen hebben de commissie
versterkt.
Het Schuiftafeltennisproject heeft in oktober 2021 haar kick-off gehad. Acht tafeltennisverenigingen gaan
met deze spelvorm aan de slag en zetten daarbij de nieuw ontwikkelde materialen in. Daarnaast zijn 10
locaties in het speciaal onderwijs voorzien van de nieuwe materialen en tafels.
Eind 2019 heeft het HB een voorstel goedgekeurd voor aangepaste spelregels. Uitgangspunt hierbij is
het voldoen aan de internationale spelregels. In de praktijk blijkt dat het belangrijk is om hier in beperkte
mate dispensaties voor te geven. In 2021 is de Dispensatie Commissie gestart en zijn ook de eerste
aanvragen van spelers binnengekomen.
De contacten met de Johan Cruyff Foundation (JCF) en de Dirk Kuyt Foundation (DKF) zijn goed. Door
de coronamaatregelen hebben alleen de PTTC’s - Paralympische Tafeltennis Centra (voorheen RTC’s –
Regionale Trainingscentra) nog kunnen trainen maar zijn vrijwel alle andere activiteiten niet doorgegaan
(op het Schuiftafeltennisproject na).
2.5
PingPongbaas
PingPongbaas heeft in 2021 een ‘passief’ jaar gehad. Vrijwel nergens in het land kon veel gespeeld
worden. Verenigingen zijn veel gesloten geweest of met forse beperkingen open. Ook het onderwijs en
het bedrijfsleven waren beperkt door alle maatregelen. Elkaar ontmoeten aan de tafeltennistafel zat er
niet in. We kijken dan ook reikhalzend uit naar 2022 met hopelijk meer activiteiten.
2.6
NTTB Tafeltenniskamp 2021
In navolging van 2020 heeft ook in 2021 het NTTB Tafeltenniskamp kunnen plaatsvinden. Met wederom
een volledig volgeboekt deelnemersveld (64 deelnemers!) en de nodige maatregelen zorgde dit voor
enkele uitdagingen voor de kamporganisatie. Ondanks dat hebben we wederom op een veilige en
verantwoorde wijze een geslaagd kamp kunnen organiseren.
2.7
Accommodatiezaken
Ook dit jaar was het weer voor vele tafeltennisverenigingen een jaar met veel onzekerheden door de
aanhoudende coronapandemie. Onzekerheid over de toekomst en onzekerheid over de financiële
gevolgen van de situatie. Dit wilde niet zeggen dat de verenigingen stil zaten. Samen met de NTTB
werden veel plannen betreffende accommodaties bekeken. Grotere investeringen werden ondanks de
lage rentestand in de wacht gezet. Kleinere projecten werden tussen de lockdowns door met horten en
stoten uitgevoerd. De meeste aandacht ging uit naar de verlichting en ventilatiesituaties in de
accommodaties. Plannen met een begroting voor achterstallig onderhoud werden op papier gezet en
staan in de ijskast te wachten op betere tijden. Ook werd de gelegenheid gebruikt door diverse
verenigingen om de status van het gehele complex eens goed na te kijken. Eerdere uitgevoerde
renovaties van diverse accommodaties werden zonder feestelijkheden in gebruik genomen. Al snel
dwong een nieuwe lockdown tot het weer sluiten van de accommodaties. Al met al veel ideeën, plannen
en gedachten voor de toekomst maar nu even niet uit te voeren.
De accommodatie-afdeling NTTB werkte samen met NOC*NSF mee aan de opzet van een nieuw,
veelomvattend Digitaal Handboek Sport (DHS) waarin voor alle olympische sporten de regels, eisen,
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normen en richtlijnen een plaats gegeven is. Zowel sporttechnisch als accommodatietechnisch, en dit wel
in de breedste zin van het woord, aansluitend op de regels per sportbond en technisch op het geldende
bouwbesluit. Begin 2022 zal dit geheel gepresenteerd worden. Gelukkig was voor ons als
Tafeltennisbond e.e.a. al ruim voorhanden door de aandacht die door de jaren heen aan tafeltennis en de
accommodaties is gegeven.
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3

OPLEIDINGEN

3.1 Opleidingen
Trainersopleidingen
Tafeltennisbegeleider 1 (TT1)
Tafeltennistrainer 2 (TT2)

Deelnemers
13
9
20
10
8
10
10

Individueel
-

14
-

2
-

Tafeltennistrainer 3 (TT3)
Tafeltennistrainer 4 (TT4)
Tafeltennistrainer 5 (TT5)

Online compact
individueel
-

Toernooileidersopleidingen
Toernooileider 2 (TL2)
Toernooileider 3 (TL3)

Locatie
Online
Nieuwegein

Deelnemers
10

Individueel
2
-

Scheidsrechtersopleidingen
Spelregelbewijs 1 (SR1)
Scheidsrechter 2 (SR2)
Scheidsrechter 3 (SR3)
Scheidsrechter 4 (SR4)
Scheidsrechter 5 (SR5)

Locatie
-

Deelnemers
-

Individueel
-

3.2 Geslaagden
Tafeltennisbegeleider 1
Tafeltennistrainer 2
Tafeltennistrainer 3
Tafeltennistrainer 4
Tafeltennistrainer 5

3
1
-

Toernooileider 2
Toernooileider 3

2
-

Spelregelbewijs
Scheidsrechter 2
Scheidsrechter 3
Scheidsrechter 4
Scheidsrechter 5

103
-

3.3
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5

Partners

Locatie
Apeldoorn
Nijmegen
Limburg
Rotterdam
Tilburg
Alphen aan den Rijn
Hilversum

-

Trainerslicenties
65
135
97
29
9
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4

COMPETITIE

4.1

Competitieopbouw landelijk senioren
voorjaar 2021
aantal poules
teams per poule
Dames eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie
Heren eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie

4.2

-

najaar 2021
aantal poules
teams per poule
1
8
1
8
1
7
-

-

1
1
4
8

Kampioenen landelijk senioren
Dames
Voorjaar
Najaar 2021

Voorjaar

Eredivisie
1e divisie
2e divisie

Niet gespeeld
Niet gespeeld
Niet gespeeld

Dozy Den Helder/Noord1
De Boer Taverzo 1
Pearle Wezep 1

3e divisie

xxx

xxx

Competitieopbouw landelijk jeugd
Voorjaar
Aantal poules
Aantal teams
Kampioensgroep
Landelijk A
Landelijk B
Landelijk C
-

-------

8
8
6
6

Heren
Najaar 2021
De Boer Taverzo 1
De Boer Taverzo 2
PingPong Alkmaar
Pecos 1
Sittard 1
BIT.NL 1
HTC 1
HTTV-070 1
Taverbo 1
SVE 2
Taverbo 2
SV Red Star ‘58 1
BIT.NL 2
Tempo-Team 4

4.3

Kampioenen landelijk jeugd
Voorjaar
Kampioensgroep
Niet uitgespeeld
Landelijk A
Niet uitgespeeld

Aantal poules
2
2
3

Najaar
Aantal teams
12
12
18

4.4

Landelijk B

Niet uitgespeeld

Landelijk C

Niet uitgespeeld

Najaar
xxx
Smash ’70 1
Hercules 1
SKF 1
Assen 1
Quick '72 1
Hilversum 5
Alexandria '66 1

4.5
Europacup
In 2021 geen deelname.
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5

NATIONALE EVENEMENTEN

5.1
Nederlandse Kampioenschappen senioren A
Dames enkelspel
Shuohan Men
dubbelspel
Heren enkelspel
Michel de Boer
dubbelspel
Gemengd dubbelspel Dobrila Jorguseska/Kas van Oost

Esmee van Marwijk/Kim Vermaas
Gabrielius Camara/Jochem de Hoop

5.2
NTTB Masters
Dames:
Niet gespeeld
Heren:
Niet gespeeld
Jeugdmasters
Meisjes:
Niet gespeeld
Jongens:
Niet gespeeld
5.3
Eredivisiefinale:
1. Proactief TT Hilversum
2. Hercules
5.4
Nederlandse Kampioenschappen senioren BCDE
Dames B/C enkelspel Daantje Lommen
dubbelspel
Heren B enkelspel
Jelle Bosman
dubbelspel
Heren C enkelspel
Rodrigo Escobar Ramírez dubbelspel
Dames D enkelspel
Dido Giesen
dubbelspel D/E
Heren D enkelspel
Bob van Geffen
dubbelspel D
Dames E enkelspel
Jiska Kingma
Heren E enkelspel
Bjarne van den Haselkamp dubbelspel E

Olga Dimitrieva/Annika Mars
Rutger Carelse/Jelle Moris
Theerakant Manyam/Joël Nabarro
Celine de Jong/Daniëlle Storteboom
Roland Dekker/Dennis Wieringa
Mark Janssen/Anuar Behari

5.5
Nationale Senioren Meerkampen
Niet gespeeld
5.6
Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A
Niet gespeeld
5.7
Nationale Jeugdmeerkampen Finales
Niet gespeeld
5.8
Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis
Niet gespeeld
5.9
Nederlandse Kampioenschappen veteranen
Niet gespeeld
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6

INTERNATIONALE TOERNOOIEN

6.1
Olympische Spelen 2020 in Tokio
Britt Eerland bereikt de achtste finales.
6.2
Paralympische Spelen 2020 in Tokio
Voor de derde keer op rij behaalt Kelly van Zon een gouden medaille in het enkelspel klasse 7.
Samen met Frederique van Hoof legt zij beslag op een zilveren medaille in het teamtoernooi klasse 6-8.
6.3
WK 2021
Britt Eerland bereikt de laatste 64.
6.4
WK para
Is niet georganiseerd.
6.5
EK 2021
Individueel:
Britt Eerland: kwartfinale in het damesdubbel en kwartfinale in het mixed dubbel.
Teamtoernooi:
Nederlandse dames (Emine Ernst, Sanne de Hoop en Shuohan Men): laatste 16
Nederlandse heren (Milo de Boer, Gabrielius Camara en Kas van Oost) …….. plaats
6.4
Europese Jeugdkampioenschappen:
Jongens onder 19: 21e plaats (Barry Berben, Milo de Boer, Gabrielius Camara en Kas van Oost).
Meisjes onder 19: 23e plaats (Emine Ernst, Dobrila Jorguseska, Karlijn van Lierop en Chana van der
Venne).
Jongens onder 15: 21e plaats (Ivan Kahn, Brent Ronde en Chris Verwoert).
Meisjes onder 15: 23e plaats (Tanja Misconi en Xijin Zheng).
6.5
Topsport in twaalf maanden
Januari
• De internationale leeftijdsgrenzen zijn per 1 januari 2021 aangepast. De volgende “klassen”
worden gehanteerd: U19, U17, U15, U13 en U11.
• Britt Eerland neemt in verband met haar weg naar Olympische kwalificatie deel aan de WTT
Middle East Hub.
• Het Europese kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen wordt uitgesteld naar april 2021.
• De Top-16 in Montreux is wederom verplaatst, nu naar mei 2021.
Februari
• Als enige Nederlandse tafeltennisser maakt Britt Eerland nog kans op kwalificatie voor de
Olympische Spelen. Voor de Paralympische Spelen hadden Kelly van Zon en Jean-Paul
Montanus zich al eerder gekwalificeerd.
• Britt Eerland neemt deel aan het Wereld Kwalificatietoernooi in Doha.
Maart
•
•
•

Partners

Britt Eerland heeft voldaan aan de internationale kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen.
Op de komende Europese jeugdkampioenschappen wordt wel volgens de nieuwe
leeftijdscategorieën gespeeld maar alleen U19 en U15.
De Europese Jeugdkampioenschappen zijn verplaatst naar 18 juli tot en met 1 augustus van
Zagreb naar Varazdin (CRO). In verband met de huidige Covid-19 situatie zal het toernooi
gesplitst worden in twee keer 7 dagen. Van 18 tot 24 juli zal U19 gespeeld worden en van 27 juli
tot en met 2 augustus U15.
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April
•
•
•
•
Juni
•

Britt Eerland zal Nederland vertegenwoordigen op de individuele Europese kampioenschappen
die in juni in Warschau worden gespeeld.
Rotterdam wordt aangewezen als gaststad voor de Europese Parakampioenschappen 2023.
Tijdens dit EK wordt in 9 sporten gespeeld om de Europese titel.
De paratafeltennissers spelen in Slovenië om tickets voor de Paralympics. Helaas slagen ze daar
niet in.
Jean-Paul Montanus laat weten dat hij niet wil deelnemen aan de Paralympische Spelen.

•
•

Britt Eerland neemt deel aan de individuele Europese kampioenschappen. Bij het dames dubbel
en het mixed dubbel bereikt ze de kwartfinales. Helaas moet ze in de 2e ronde van het enkelspel
het toernooi verlaten wegens een blessure.
Frederique van Hoof krijgt een zogenaamde bipartite en mag alsnog afreizen naar Tokio.
Rajko Gommers laat weten te stoppen met tafeltennis.

•

De Europese Jeugdkampioenschappen worden gehouden in Kroatië.

Juli

Augustus
• Britt Eerland bereikt de laatste 16 van de Olympische Spelen.
• Kelly van Zon wint voor de derde keer op rij goud op de Paralympische Spelen.
September
• Kelly van Zon en Frederique van Hoof behalen in het dubbel een prachtige zilveren medaille.
• Naar de EK in Roemenië wordt een zeer jong heren- en damesteam afgevaardigd. Beide teams
laten een goede indruk achter.
Oktober

•

Britt Eerland sneuvelt in de eerste ronde van de Top-16 in Thessaloniki.

November
• Britt Eerland neemt ter voorbereiding op de WK individueel in Houston deel aan de WTT
Contender Slovenia Hub.
• Daarna reist ze door naar Amerika.
• Emine Ernst en Chana van der Venne nemen deel aan de WTT Youth Contender Senec (SVK)
en aan de WTT Youth Contender Szombathely (HUN).
• Gabrielius Camara doet via een wildcard mee aan de EK U21.
December
• Een Nederlandse delegatie neemt deel aan de 2021 ITTF Finlandia. Shuohan Men behaalt daar
de eerste plaats.
• Britt Eerland plaatst zich voor de Top-16 die in 2022 in Montreux wordt gespeeld.
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6.5
Heren
192
194
239
1092
1551
1624
1636
1641
1655
1711

Wereldranglijsten per 31-12-2021 (tussen haakjes de positie WR per 31-12-2020)
Dames
Laurens Tromer
(188)
28
Britt Eerland
(27)
Ewout Oostwouder
(190)
63
Li Jie
(58)
Rajko Gommers
(234)
159
Kim Vermaas
(155)
Lennart Slaats
(unr)
276
Li Jiao
(272)
Gabrielius Camara
(unr)
728
Shuohan Men
(unr)
Remi Chambet-Weil
(unr)
869
Tanja Helle
(965)
Nolan Schultz
(unr)
1091 Emine Ernst
(unr)
Lars Banning
(unt)
1103 Karlijn van Lierop
(unr)
Patrick Bruijne
(unr)
1164 Sanne de Hoop
(954)
Jochem de Hoop
(unr)
1250 Chana van der Venne (unr)

Onder 19 heren
43
Remi Chambet-Wiel
(361)
77
Gabrielius Camara
(503)
55
Matthias Scheurwater (unr)

Onder 19 dames
78
Emine Ernst
(46)
295
Chana van der Venne

Onder 17 heren
16
Remi Chambet-Weil
34
Gabrielius Camara
375
Matthias Scheurwater
Onder 15 heren
205
Matthias Scheurwater
unr = geen positie op de ranglijst
Teamranking heren
51 (unr)
(Tussen haakjes positie op de WR per 31-12-2020)

Teamranking vrouwen: 17

Para-tafeltennissers (tussen haakjes de positie WR per 31-12-2020)
Heren
Klasse
Dames
2
Jean-Paul Montanus 7
(1)
1
Kelly van Zon
9
Bas Hergelink
10
(9)
11
Femke Cobben
23
Bart van der Zanden
9
(23)
19
Frederique van Hoof
23
Max van Amerongen 8
(23)
27
Suzan Klomp
28
Tonnie Heijnen
9
(26)
33
Gerald van Grunsven 5
(33)
42
Sem Roelofs
5
(42)
47
Christiaan Sterenborg 2
(44)
52
Devin Wassink
8
(51)
55
Dustin Eier
7
(53)
58
Hans Speek
7
(57)
61
Roy van der Burg
8
(59)
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7
2
8
8

(1)
(11)
(17)
(25)
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7

AFDELINGEN

7.1

Holland-Noord

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Begin 2021 bestond het afdelingsbestuur uit drie personen, waarbij alle bestuurlijke taken zijn
ondergebracht. Gezien het voornemen van de NTTB om de organisatiestuctuur te reorganiseren heeft
het AB besloten om niet actief acquisitie te voeren om de bestuurlijke vacatures te vervullen. In plaats
daarvan zijn de taken herverdeeld om de zaken te regelen die, ondanks de steeds wisselende
corona(maatregelen), nog wel konden worden uitgevoerd. De zeswekelijkse fysieke vergaderingen zijn
ook dit jaar niet teruggekeerd; het bestuurlijk overleg werd evenals in 2020 via wekelijkse
videobijeenkomsten gevoerd. Door op deze wijze ook direct na de persconferenties te overleggen kon
adequaat gecommuniceerd worden naar de verenigingen.
De jaarlijkse ALV werd wederom verschoven naar het najaar zodat de verenigingen hieraan fysiek
konden deelnemen.
Het bestuur kon nog een jaar rekenen op de enthousiaste medewerking van de afdelingsondersteuner
Yuwei Grijpink die op meerdere gebieden inzetbaar was, zoals opzet voor regionale trainingen (voor
zover mogelijk), verenigingsondersteuning en het werken met sociale media.
Wedstrijdzaken
De voorjaarscompetitie is komen te vervallen: door de coronapandemie was het niet mogelijk een
evenwichtig programma samen te stellen. De verenigingen zijn geïnformeerd over de genomen
noodzakelijke maatregelen/wijzigingen voor de najaarscompetitie. Hiervoor was een breed draagvlak.
De ACL’s zijn erin geslaagd om de najaarscompetitie met de nodige kunstgrepen op te starten. De poules
zijn op basis van teamrating ingedeeld. Hierdoor zijn de onderlinge verschillen in de poules kleiner
geworden dan wanneer de verenigingen vrijgekomen plekken op zouden vullen met zwakkere spelers.
De start was veelbelovend, echter nieuwe ontwikkelingen zorgden ervoor dat de competitie opnieuw
voortijdig gestaakt moest worden. Uniek in de tafeltennishistorie, de eindstand werd berekend over negen
gespeelde wedstrijden. Dit maakt het mogelijk de kampioenen en degradanten in de voorjaarscompetitie
weer in klassen in te delen.
Het bleek niet mogelijk om de afdelingskampioenschappen te organiseren.
Topsport
Evenals in 2020 zijn veel sportpromotionele activiteiten bijna geheel vervallen. De regionale
bondstrainingen konden slechts incidenteel plaatsvinden. Zodra er mogelijkheden zijn worden deze
hervat. Zo zijn plannen ontwikkeld om voor de jeugd meerdere beginnerstoernooien in de regio te
houden, uitsluitend voor spelers die nog niet in competitieverband hebben gespeeld.
Het voornemen was om het voor senioren-recreanten gemakkelijker te maken over te gaan naar de
competitie door opnieuw een 6e klasse toe te voegen. Dit voornemen kon om praktische redenen (nog)
niet worden gerealiseerd.
Het project om alle verenigingsfunctionarissen aan een ‘VOG’ te helpen wordt door het afdelingsbestuur
als beëindigd beschouwd. Er is voldoende aandacht aan gegeven en de verdere verantwoordelijkheid in
deze berust bij de verenigingen zelf.
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7.2

ZuidWest

Algemeen Bestuurlijke Zaken
• Op 31 december traden Jeroen Zoon en Bram Marinus uit het Afdelingsbestuur, waardoor
penningmeester Mick van Hoof vanaf 1 januari 2022 als enige Afdelingsbestuurslid overbleef.
• Per 18 juni is afdelingsondersteuner Marieke Meijer in dienst getreden.
• Sophie Dijkers en Roger van der Hammen waren gedurende het gehele jaar actief als Bondsraadslid
voor ZuidWest en René Lauwerijssen was beschikbaar als plaatsvervangend Bondsraadslid.
• Eind 2021 waren 70 meer leden geregistreerd dan eind 2020, waarmee een kleine ledenwinst werd
geboekt.
Wedstrijdsport
Competitie
De competie is in het voorjaar niet gespeeld, maar kon in het najaar uitgespeeld worden.
Toernooien
In 2021 konden slechts 2 evenementen doorgang vinden: de Afdelingsvoorronde Nationale Jeugd
Meerkampen en het Jeugdranglijstweekend Tilburg.
Opleidingen
In de afdeling zijn geen opleidingen georganiseerd.
Sportparticipatie
Vanwege corona konden geen activiteiten worden georganiseerd.
Talentherkenning en -ontwikkeling
De regionale bondstrainingen konden niet worden gehouden.
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7.3

West

Algemeen Bestuurlijke Zaken
In de voorjaarsALV, die op 27 mei online is gehouden, werd teruggekeken naar de prima realisatie in
2020, vooruitgeblikt naar de prioriteiten en keuzes voor 2021 en werden de noodzakelijke aanpassingen
in het AfdelingsCompetitieReglement als gevolg van corona goedgekeurd. Tot aan de online Afdelingsledenvergadering (ALV) in het najaar op 18 november bestond het Afdelingsbestuur (AB) uit: voorzitter/
(interim) secretaris Martijn Haalman, penningmeester Antoni Mets en bestuurslid algemene zaken Jeffrey
Tempelman. Zij zijn bijgestaan door afdelingsondersteuner Sven Groot. In de vergadering zijn het budget
en de innovatieve plannen voor 2022 gepresenteerd en is teruggekeken naar wat er 2021 toch mogelijk is
geweest om te organiseren.
In de online najaarsALV is het gehele Afdelingsbestuur afgetreden: er waren geen kandidaten
voorgedragen met als gevolg dat Afdeling West geen Afdelingsbestuur meer had. Het Hoofdbestuur van
de NTTB nam de taken en verantwoorde-lijkheden van het AB over en gaf vervolgens een mandaat aan
het Bondsbureau om dit namens het HB uit te voeren. Antoinette de Jong beheert tijdelijk de mailbox van
de afdelingsbestuurdersfuncties en samen met Achim Sialino en Afdelingsondersteuner Sven Groot leidt
zij de dagelijks gang van zaken binnen de afdeling. Voor advies en draagvlak is een werkgroep ‘Team
West’ opgezet die advies geeft en meedenkt als er belangrijke beslissingen en keuzes gemaakt moeten
worden. Deze werkgroep bestaat uit de Bondsraadsleden van West (Maria ter Hoek, Peter Bakker en het
tijdens de najaarsALV gekozen plaatsvervangend Bondsraadslid Ferry Veijgen) en de commissievoorzitters Wilko Huiden en Kelvin Heemstra.
Wedstrijdsport
In afdeling West is geen voorjaarscompetitie gespeeld. In de najaarscompetitie hebben we eindelijk weer
een volledige competitie uit kunnen spelen. Helaas konden door de lockdown in december geen
promotie-/ degradatiewedstrijden gespeeld worden. In de najaarscompetitie zijn we geëindigd met 202
teams in de reguliere competitie, 332 teams in de duocompetitie en 68 jeugdteams.
We hebben een nieuwe jeugd competitieleider mogen verwelkomen: Hans Vogelaar. De functie van
voorzitter CCW is nog steeds vacant.
Toernooien
Vanwege de coronamaatregelen zijn in 2021 weinig toernooien doorgegaan. De ZHK (Zuid-Hollandse
Kampioenschappen) in Schiedam zijn bijvoorbeeld niet gespeeld. De NK-BCDE (Nederlandse
kampioenschappen voor spelers met een B- tot E-licentie) in september was een van de weinige
toernooien die wel doorgingen met in totaal 331 deelnemers (+49 t.o.v. 2020). Bjarne van den Haselkamp
(Gorkum) was de enige individuele winnaar uit onze afdeling met winst in de Heren-E-klasse. De titel in
de hoogste damesdubbelklasse was voor Olga Dimitrieva en Annika Mars (DHC).
Het aantal deelnemers aan de NJM (Nationale Jeugdmeerkampen)-ronde 2021 in afdeling West bleef
bijna gelijk met 117. In 2021 kon nog net de eerste landelijke ronde worden gespeeld met 59 deelnemers
uit West, waarvan liefst 41 spelers en speelsters door zijn naar de halve finales of de finale die in 2022
worden gespeeld.
De verenigingsstimuleringsprijs voor een jeugdtoernooi in 2020 is uitgebreid met 2021 en wordt in 2022
tijdens de ZHK uitgereikt.
Sportparticipatie
In 2021 zijn meerdere verenigingen financieel geholpen bij de organisatie van ledenwerfactiviteiten; hier
heeft de afdeling een standaard stimuleringssubsidie voor. Ook is de kortingsactie om MJ Tafeltennis –
Events in te zetten voor een schoolclinic en een digitaal coachingsuur zeer goed bevallen. Het heeft de
verenigingen niet alleen lokale promotie geboden maar ook zijn er nieuwe leden aan overgehouden. Aan
het einde van het jaar is er nog een actie geweest waarbij verenigingen extra subsidie konden
aanvragen. Door een groot aantal verenigingen is daar positief op gereageerd en is het mogelijk geweest
een mooi aantal subsidies te verstrekken. Verder zijn er diverse verenigingen die ondersteuning hebben
gekregen van onze Afdelingsondersteuner. Er zijn twee TT2 opleidingen in Afdeling West gestart en
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meerdere verenigingen hebben gebruik gemaakt van de opleidingssubsidie waarmee 50% van de
opleidingskosten vergoed worden, mits de cursist slaagt. In 2021 is een Jeugdplatform opgezet waarbij
kaderleden van verenigingen met elkaar kennis delen en ervaringen opdoen. Helaas zijn er ook
negatieve ontwikkelingen, zo is er een einde gekomen aan de commissie Verenigingsondersteuning
(CVO), nadat Maria ter Hoek aan het begin van het jaar al had aangegeven te stoppen heeft Laura van
der Meer per 31 december ook haar afdelingsvrijwilligerstaken neergelegd.
Talentherkenning en –ontwikkeling
De afdeling heeft geen eigen afdelingstrainer maar ondersteunt organisaties die talenten ontwikkelen.
Drie organisaties (Jong&Talentvol, TT4you en RTC Leiden) hebben een subsidie in het kader van het
Netwerk Talent Regiotraining (NTR) ontvangen.
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7.5

Limburg

2021, weer een jaar in het teken van corona. Het karakter van hollen en stilstaan kwam wederom op
de voorgrond, ook wat het tafeltennis in Limburg betrof.
Algemeen bestuurlijke zaken
Het (netto) ledenaantal binnen de afdeling Limburg is in 2021 gedaald met 5%. Als gevolg van de
coronapandemie is met name het aantal nieuwe leden veel lager geweest dan andere jaren. Aan het
einde van 2021 telde de afdeling 42 verenigingen.
Het bestuur bestaat ondertussen bijna drie jaar uit maar één bestuurslid. Deze beheert het
secretariaat en functioneert als financieel controller. In de algemene werkzaamheden binnen de
afdeling wordt hij ondersteund door de afdelingsondersteuner. De afdelingsondersteuner heeft ook
zitting in enkele werkgroepen. De werkgroepen zijn voldoende bezet.
Diverse overlegmomenten (ALV, overleg HB/verenigingen, platformoverleg) vonden plaats. Het
grootste deel van de bijeenkomsten vond online plaats.
Ondanks dat het bestuur incompleet is, is de uitvoering van de basis- en reguliere activiteiten niet in
het geding.
Website, Facebook en e-mail vormen de basis voor communicatie met leden en verenigingen.
Daarnaast zijn er diverse overlegmomenten / bijeenkomsten. De website en e-mail zijn op orde,
Facebook blijft een aandachtspunt.
Wedstrijdzaken
Competitie
Het aantal teams is in 2021 verder gedaald: in het voorjaar werd geen competitie gespeeld. Bij de
jeugd viel de starterscompetitie in het najaar weg. De beperkte instroom van jeugdleden als gevolg
van corona is de hoofdoorzaak hiervan. Bij de senioren bleef het aantal teams dat doordeweeks speelt
constant, maar daalde het aantal teams op zaterdag.
De najaarscompetitie op zaterdag kon bijna in zijn geheel uitgespeeld worden. Dat gold ook voor de
doordeweekse duocompetitie. De recreantencompetitie die over een heel seizoen gespeeld wordt
kwam wel tussentijds stil te liggen en zal deels (halve competitie) in het voorjaar van 2022 uitgespeeld
worden.
Toernooien
Van de door de afdeling georganiseerde toernooien konden alleen de afdelingsronde van de NJM en
enkele rondes van de Jeugd Challenge gespeeld worden. De Limburgse Jeugd Masters (LJM) en de
afdelingskampioenschappen voor senioren en jeugd konden helaas geen doorgang vinden.
Opleidingen
In 2021 werd gestart met de TT2-opleiding, waaraan maar liefst 21 deelnemers (waarvan 19 uit
Limburg afkomstig) deelnamen. Helaas is de opleiding nog niet afgerond. Corona maakte het niet
mogelijk om de bijeenkomsten volgens planning te laten verlopen.
Sportparticipatie
• Doelgroep 6-10 jaar: Deels onder de vlag Table Stars werden in enkele plaatsen door de
verenigingen kennismakingslessen op de basisscholen gegeven. Uiteraard waren dit veel minder
projecten dan in de afgelopen jaren. De projecten vonden plaats in de periodes dat de
coronamaatregelen dit toelieten.
• Doelgroep parasport: Voor parasport zijn in 2021 geen nieuwe activiteiten opgezet.
• Doelgroep 50+: De afdeling heeft voor de werving van 50+-ers het project ViTTO ingezet. Helaas
was het slechts mogelijk om één project in 2021 te draaien. Het was wel een succesvol project!
Talentherkenning en -ontwikkeling
In het voorjaar verviel het grootste deel van het trainingsprogramma. Vanaf medio mei is dit weer op
gang gekomen. Daarbij werd afscheid genomen van TTO in Wessem.
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Innovatieve activiteiten
De afdeling Limburg heefr drie innovatieve activiteiten gepland. Twee activiteiten (witte vlekken en
WinnerCam) zijn opgestart maar nog niet afgerond. De Vriendendag kon in december geen doorgang
vinden.
Sporttakplatform Tafeltennis Limburg maakte het mogelijk om te investeren in o.a. Table Stars,
toernooien en Talentherkenning en -ontwikkeling.
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7.6

Gelre

Algemeen Bestuurlijke Zaken
In 2021 bestond het bestuur van de NTTB afdeling Gelre uit Michel Ebben (Wedstrijdzaken), hiermee
is hij het enige zittende bestuurslid. Michel wordt in het bestuur ondersteund door Wim van der Burgt
(HB-lid Wedstrijdsport). Het bestuur werd in 2021 ondersteund door Afdelingsondersteuner Lars
Wildenborg; hij heeft deze taak per 1 februari 2021 overgenomen van Martijn Spithoven.
Er zijn initiatieven genomen om te komen tot een verdere invulling van het AB en hiervoor zijn in het
voorjaar van 2021 gesprekken gevoerd met twee kandidaten. Zij hebben aangegeven ondersteuning
te willen bieden bij uitvoerende taken voor de Afdeling. Dit heeft echter niet geleid tot een vaste plaats
in het bestuur van de Afdeling Gelre.
Naast vrijwilligers voor uitbreiding van het bestuur is de afdeling nog steeds op zoek naar vrijwilligers
die willen ondersteunen bij diverse taken binnen de commissies.
Door alle coronamaatregelen was het niet altijd mogelijk om fysiek te vergaderen. In 2021 zijn 5
bestuursvergaderingen gehouden, waarvan het merendeel online is geweest. Door de maatregelen is
ook de organisatie van een aantal jaarlijkse activiteiten te komen vervallen.
Bij deze nog een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers in de competitiecommissie. Zij
hebben extra veel werk moeten verrichten door alle omstandigheden, veranderingen en het stilleggen
en opstarten van de competities. Wij zijn trots op onze mensen die daar het afgelopen jaar hun
vrijwillige tijd en energie in hebben gestoken.
ALV
Op donderdag 27 mei 2021 werd online de ALV georganiseerd. Zie de notulen:
https://gelre.nttb.nl/wp-content/uploads/sites/10/2022/02/Notulen-digitale-ALV-Gelre-27-mei-20211.pdf
Lid van Verdienste Wil ten Bras overleden
Tot ons grote verdriet hebben wij moeten vernemen dat de heer Wil ten Bras, Lid van Verdienste van
de afdeling Gelre van de NTTB, op 3 oktober 2021 is overleden.
Wedstrijdsport
Competitie
De competitie in het voorjaar is niet gespeeld, in het najaar is hij volledig uitgespeeld.
Toernooien
Afdelingskampioenschappen Gelre
Op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 waren de jaarlijkse Afdelingskampioenschappen gepland.
In verband met de op dat moment geldende coronamaatregelen is het toernooi niet doorgegaan.
Opleidingen
TT2 opleiding Nijmegen
In maart 2021 is een nieuwe TT2-opleiding bij Tafeltennis Nijmegen van start gegaan. Naast een
tiental deelnemers uit de Afdeling Gelre waren er ook wat deelnemers uit de Afdeling ZuidWest.
Martijn Spithoven was de docent van de TT2-opleiding. De start van de opleiding is, net als een aantal
bijeenkomsten dat voorjaar, online georganiseerd. De NTTB Afdeling Gelre heeft een deel van de
deelnemersbijdrage gefinancierd en de deelnemers hebben een aanvraag kunnen doen via het
Sportakkoord (hiermee konden zij ook een deel vergoed krijgen).
Inmiddels is de TT2-opleiding door het overgrote deel van de groep met goed gevolg afgesloten.
Sportparticipatie
De Afdelingsondersteuner heeft in het voorjaar contact gehad met een viertal verenigingen in het
kader van verenigingsondersteuning. Met één vereniging zijn in het vervolg online gesprekken
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gevoerd, met ondersteuning vanuit het Bondsbureau. De andere verenigingen hadden, mede
vanwege de op dat moment geldende maatregelen, geen directe hulpvraag.
Daarnaast is er één vereniging geweest die gekozen heeft voor verenigingsontwikkeling. Met
medewerking van en ondersteuning vanuit Bondsbureau is met deze vereniging een WOB-traject
gestart. Hierbij is de Afdelingsondersteuner voornamelijk bij de start betrokken geweest.
Naar aanleiding van de oproep met betrekking tot speciale activiteiten, hebben enkele verenigingen in
november/december 2021 een verzoek ingediend voor budget voor het organiseren van Table Stars
clinics. De uitvoering van deze activiteiten staat gepland voor 2022, mede vanwege de
coronamaatregelen in de eerder genoemde periode van 2021.
Talentherkenning en -ontwikkeling
Afdelingstraining
Door de coronamaatregelen in het voorjaar heeft de afdelingstraining een tijdje stilgelegen. Gelukkig is
in september 2021 een nieuwe start gemaakt onder leiding van een nieuwe hoofdtrainer, Dicky de
Jong, en enkele assistent-trainers. Dicky heeft de taken overgenomen van Martijn Spithoven en Boris
de Vries.
Onder leiding van de nieuwe trainersstaf en een deels nieuwe groep is er in 2021 vier keer getraind bij
De Treffers Arnhem.
Innovatieve activiteiten
Door onderbezetting van het afdelingsbestuur en door corona is in 2021 geen aandacht geweest voor
de uitvoering van de innovatieve activiteiten.
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7.7

Midden

Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het afdelingsbestuur ging 2021 in met de bestuursleden voorzitter Jeroen Scheerder, secretaris Thijs
van Veen en penningmeester Marc Krikke. Jeroen Scheerder heeft per 11 oktober 2021 zijn
bestuurslidmaatschap beëindigd. In verband met de opheffing van het afdelingsbestuur per 1 januari
2023 in het kader van de reorganisatie van de NTTB, heeft het afdelingsbestuur ervoor gekozen de
vacature niet in te vullen. Thijs van Veen werd in de ALV van 12 mei 2021 herbenoemd tot
afdelingsbestuurslid. Het afdelingsbestuur kwam in 2021 vijfmaal in vergadering bijeen: eenmaal in
Hilversum en viermaal digitaal. Deze vergaderingen werden in de meeste gevallen ook bijgewoond
door onze Bondsraadsleden en Afdelingsondersteuner en vertegenwoordigers van de competitiecommissie en het jeugdplatform. Op donderdagavond 23 september 2021 was er in de kantine van
SC ’t Gooi in Hilversum een regionale bijeenkomst van het Hoofdbestuur van de NTTB met alle
verenigingen uit onze afdeling. Onderwerp was een vooruitblik op de nieuwe organisatie.
Sportparticipatie
Het in 2018 ingerichte jeugdplatform ging in 2021 succesvol verder onder leiding van Misja Heller.
Naast Misja zitten ook Bert van Schaik en René de Gier in de agendacommissie van het
jeugdplatform. Dit is een overlegorgaan van alle jeugdverenigingen, gericht op samenwerking, op
gezamenlijke oplossingen en op een gezamenlijke uitvoering van de jeugdactiviteiten. Flip Valero
organiseerde de afdelingstrainingen (onder leiding van de trainers Yana Timina en Jochem de Hoop).
De NTTB Jeugdcup ging in 2021 niet door.
Wedstrijdsport
De competitiecommissie bestond uit Antwan Wiegerinck (seniorentriocompetitie), Rens Boer
(seniorenduocompetitie) en Marcel Nieuwendijk (jeugdcompetitie). Als gevolg van de coronacrisis was
er in 2021 geen voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie 2021 kon wel op een normale manier van
start gaan, maar helaas kon de laatste (tiende) wedstrijd niet meer gespeeld worden. De tiende
wedstrijd werd geacht dezelfde uitslag te kennen als de vijfde wedstrijd. Op basis hiervan werden de
eindstanden bepaald. Het coronavirus had in 2021, evenals in 2020, de gehele samenleving in zijn
greep, waaronder dus ook onze tafeltennissport.
Opleidingen
We hebben gemerkt dat er binnen afdeling Midden regelmatig behoefte is aan gediplomeerde
tafeltennistrainers. Daarom zijn we een aantal jaren geleden gestart met het organiseren van
trainersopleidingen binnen de afdeling, zodat verenigingen niet afhankelijk zijn van alleen externe
trainers. Afgelopen jaar is i.s.m. afdeling West begonnen met een compacte (deels online) TT3-opleiding. Vanuit afdeling Midden hebben zich hiervoor 5 kandidaten aangemeld. Een goed voorbeeld
van samenwerking tussen afdelingen onderling. De TT3 leidt op tot volwaardig verenigingstrainer. De
kandidaten moeten hun stage nog afronden en een examen afleggen. Dit alles is uitgesteld tot nader
order. Hopelijk kunnen ze in 2022 hun opleiding voltooien. Samen met de landelijke afdeling
opleidingen heeft de afdeling in oktober 2021 een begin gemaakt met de start van een TT2-opleiding
met maar liefst 7 deelnemers uit afdeling Midden. Goed om te zien dat de cursisten met name jong
zijn en dat de dames ook zijn vertegenwoordigd. TT2 is een echte trainersopleiding, waarmee wordt
opgeleid tot trainer, met name jeugdtrainer. Men leert hier onder andere basiszaken over pedagogiek,
didactiek, leiding geven en het voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan.
Daarnaast worden natuurlijk ook de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis geleerd. Uiteraard
hopen we dat in 2022 beide opleidingen afgerond kunnen worden. We zijn nu alweer bezig om te
inventariseren of er belangstelling is om een volgende opleiding te starten. Voldoende kader betekent
ook voldoende kennis en ontwikkeling, zowel bij trainers, spelers als verenigingen.
Communicatie
Onze webmaster, Huub Sweerts, heeft de afdelingswebsite keurig onderhouden, waarbij met name de
evenementenkalender en het vermelden van alle bekende coronaprotocollen van de verenigingen
binnen onze afdeling genoemd moeten worden. De secretaris stuurde diverse nieuwsbrieven naar
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verenigings- en afdelingsfunctionarissen. Het jaarlijkse officialtoernooi, in Hilversum, werd rond de
jaarwisseling 2020-2021, in verband met de coronacrisis, niet gehouden. Traditioneel wordt dit
toernooi voor bestuursleden en andere betrokkenen tussen kerst en nieuwjaar gehouden.
Overige
Het afdelingsbestuur dankt eenieder die in het memorabele jaar 2021 een bijdrage heeft geleverd aan
de afdelingsactiviteiten.
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7.8

Oost

Net als het jaar 2020 is het jaar 2021 een jaar dat we snel willen vergeten. Vanwege het Covid-19
virus kon er in het voorjaar geen competitie plaatsvinden. Een aantal verenigingen was zeer inventief:
in plaats van binnen te tafeltennissen werd op parkeerplaatsen en grasveldjes gespeeld.
Algemene Bestuurlijke Zaken
Het bestuur van de NTTB Afdeling Oost prijst zichzelf heel gelukkig met een volledige bezetting:
Michel Offringa – voorzitter, Marleen van Ulsen-van de Vooren – secretaris, Fokke Kraak –
penningmeester, Sven Kaptein - functionaris breedtesport en Lars van der Zanden - functionaris
parasport en sportontwikkeling.
Helaas is Lars op 1 juli gestopt met zijn bestuursfunctie. Vanwege de op handen zijnde reorganisatie
wordt niet gezocht naar een opvolger maar wordt zijn werk overgenomen door John van Hoeven,
Afdelingsondersteuner.
De Competitiecommissie bestond uit Sven Kaptein vanuit het afdelingsbestuur, Jochem Veldmaat
vanuit de commissie reglementen, Han Oldenburg - afdelingscompetitieleider senioren hoofdklasse
t/m 3e klasse, Albert Kuiper - afdelingscompetitieleider senioren 4e t/m 6e klasse, Wouter Zegers afdelingscompetitieleider jeugd, Carla Evers-Letteboer – ondersteuner en Fred van Ulsen –
ondersteuner.
N.a.v. opgelegde boetes en klachten over de competitie kunnen verenigingen bezwaar aantekenen bij
de commissie bezwaarschriften, bestaande uit: Ekrem Karharman vanuit de Algemene Wet
Bestuursrecht, Marleen van Ulsen-van de Vooren vanuit het afdelingsbestuur en Jochem Veldmaat
vanuit de commissie reglementen.
De Commissie parasport bestond uit John van Hoeven – voorzitter, Ellen Otten – secretaris, Norbert
Brockhuis - G-tafeltennis en Andries Orré – ondersteuner.
Vanwege het Covid-19 virus werden de AB-vergaderingen in het voorjaar online gehouden. Ook de
ALV op 9 juni werd online gehouden. De jaarstukken werden goedgekeurd. Fokke Kraak was
aftredend doch ook herkiesbaar en werd herkozen.
DTTC uit Deventer stopt per 1 juli 2021 en hiermee komt het aantal verenigingen op 69.
Wedstrijdsport
Competitie
In september klaart de lucht op en 49 teams worden ingeschreven voor de jeugdcompetitie.
Competitieleider Wouter Zegers bespreekt tezamen met de verenigingen welk systeem voor de
beginnende jeugd geschikt is. Er wordt gekozen voor het zgn. FlexMatchsysteem.
Bij de senioren worden 255 teams ingeschreven; teams die vanwege angst voor het Covid-19 virus
niet willen inschrijven behouden in het voorjaar 2022 hun plaats in de competitie. Helaas gaat begin
november Nederland wederom op slot en moet worden gestopt met de competitie. Er wordt een
voorlopige stand opgemaakt en vervolgens worden de besluiten van de RIVM afgewacht voor de
mogelijkheden voor het voorjaar 2022.
In 2021 worden geen bekercompetitie en duocompetitie gespeeld.
Toernooien
Vanwege het Covid-19 virus worden in het voorjaar geen toernooien gehouden. In oktober vinden in
meerdere zalen de voorrondes van de NJM plaats, in december wordt het Unified-toernooi gehouden.
Opleidingen
Door het Covid-19 virus kunnen de trainers geen bijscholingen volgen. Bij Swift (D) gaat onder leiding
van Lars van der Zanden de trainerscursus TT2 met elf deelnemers van start.
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Sportparticipatie
Om de jeugd extra te motiveren worden verenigingen met jeugd gebundeld in een Jeugdplatform.
Onder leiding van John van Hoeven komen zij regelmatig bijeen.
Talentherkenning en -ontwikkeling
Vereniging Trias uit Deventer ontvangt € 250 én de bijbehorende beker voor de grootste ledenwinst bij
de jeugd in 2021.
Martijn Spithoven organiseert in het najaar van 2021 een viertal trainingen voor de beginnende jeugd.
Voor de meer ervaren jeugd wordt het Regionaal TrainingsNetwerk opgericht. Onder leiding van Titus
Damsma kan vijf maal in de week bij meerdere verenigingen getraind worden.
Innovatieve activiteiten
In 2021 is de commissie parasport wel bijeen geweest maar kon alleen maar in december het Unified
toernooi organiseren.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

De NTTB heeft als gevolg van de coronapandemie een tweede opeenvolgend bijzonder jaar achter de
rug. Hoewel de contributie-inkomsten fors terugliepen is dit gecompenseerd door de toegekende
NOW- en TVL-subsidies. Daarnaast hebben veel minder activiteiten kunnen plaatsvinden dan
gepland. Er is dan ook een positief saldo gerealiseerd van € 128.928.
RESULTATENREKENING:
Inkomsten:
Contributies en ledenbijdragen:
Op voorstel van het bestuur heeft de Bondsraad besloten om in verband met de coronapandemie over
het eerste halfjaar van 2021 alléén het tarief voor niet-competitiegerechtigde leden in rekening te
brengen. De contributies daalden hierdoor met € 290.000. Door de ledendaling en lagere deelname
aan de competitie was er een autonome daling van € 46.000 waardoor in totaal € 336.000 minder
contributie inkomsten zijn gerealiseerd dan begroot. Het bruto ledental daalde uiteindelijk slechts heel
licht naar 25.507.
Bijzondere baten:
De NTTB heeft een beroep gedaan op de landelijke steunmaatregelen. Hierbij is € 204.353
toegekend:
•
TVL: € 110.355. Deze subsidie is in 2021 definitief vastgesteld.
•
NOW: voorschot € 89.195 (toekenning € 111.494, moet in 2022 worden vastgesteld).
Voor de NOW-subsidie geldt dat deze achteraf moet worden afgerekend. Dit zal in 2022 gebeuren én
de toekenning kan nog worden bijgesteld. Voorzichtigheidshalve is daarom alleen het ontvangen
voorschot als bate verantwoord.
De NTTB was tot en met 2020 lid van een samenwerkingsverband middels de vereniging
“Kenniscentrum en Bureauorganisatie Samenwerkende Sportbonden”. Deze vereniging is m.i.v. 1
januari 2021 opgeheven. Bij de afwikkeling van deze Federatie is het vermogen verdeeld tussen
samenwerkingspartner KNAS (8%) en NTTB (92%). Hierdoor heeft de NTTB afgerond € 144.000
ontvangen. Hiervan zal een deel worden gebruikt voor verplichte uitgaven middels vorming van
voorzieningen. Het gaat daarbij om:
Voorziening vakantiegeld
€ 33.400
Voorziening deskundigheidsbevordering (verplichting CAO)
€ 40.000
Totaal voorzieningen:
€ 73.400
Het restant wordt aangewend als risicoreserve inzake personeel. Deze kan o.m. worden besteed aan
kosten voor ziekte (de NTTB heeft hiervoor geen verzekering) en aan de tegenwoordig in veel
gevallen verplichte transitievergoedingen. Omvang: € 71.200. Omdat dit onderdeel is van het Eigen
Vermogen is dit bedrag verantwoord als bijzondere bate.
Deze baten zijn opgenomen onder “overige baten” bij ABZ.
Subsidies:
De reeds in 2020 verworven subsidie voor schuiftafeltennis is zoals gepland besteed in 2021.
NOC*NSF heeft haar subsidie “Algemeen Functioneren” voor de NTTB voor 2021 verhoogd met
€ 51.000. De topsportsubsidies zijn met een toekenning van € 450.000 ruim € 67.000 hoger dan
begroot.
Sponsoring en TV rechten:
Het Tibhar-contract is afgelopen. Het is niet gelukt om een nieuwe deal te sluiten met een partij tegen
dezelfde voorwaarden. Wel is een contract gesloten met Posno Sport dat voorziet in levering van
sportmaterialen en kleding. Het contract met NOS is in 2020 verlopen. Een nieuw contract wordt in
2022 gesloten maar zal een lager bedrag als vergoeding kennen. Over 2021 zijn er geen inkomsten
vanuit TV rechten.
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Uitgaven:
ABZ:
De kosten van Administratie en Beheer zijn gelijk. Er zijn meer personeelskosten gemaakt. Dit is
enerzijds het gevolg van kosten door uitval, maar deze zijn gecompenseerd door uitkeringen van
verzekeraars en UWV. Anderzijds komt dit deels doordat de Algemeen Directeur meer dan voorzien is
ingezet als technisch directeur bij het para-programma van topsport. Tegelijk hebben de afdelingen
een forse onderbesteding gerealiseerd.
Opleidingen:
Het activiteitenniveau is op niveau geweest. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de
stimulering middels het Sportakkoord. De vaste formatie is lager dan begroot. Dit komt doordat de
coördinator opleidingen meer tijd heeft moeten en kunnen besteden aan coördinatie bij Topsport.
Sportparticipatie:
De totale uitgaven lagen € 90.000 hoger dan begroot, voornamelijk door het verplaatsen van een groot
deel van de ontwikkeling van schuiftafeltennis van 2020 naar 2021. De inkomsten waren € 121.000
hoger door de bijbehorende subsidie van schuiftafeltennis en verwerving van andere fondsen.
Wedstrijdsport:
Wedstrijdsport heeft een onderbesteding van het budget van per saldo € 20.000. Dit komt doordat een
aantal activiteiten niet zijn doorgegaan of soberder zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn kosten bespaard o.m.
op zaalhuur van bijvoorbeeld de NTTB Jeugdcup, de Masters en transport van de tafels naar NTTBevenementen. De totale kosten en opbrengsten liggen nog € 160.000 lager. Dit is te wijten aan het feit
dat de Dutch Open Para niet heeft kunnen doorgaan.
Topsport:
Ook topsport heeft een onderbesteding: reden is voornamelijk dat de opstart van het nieuwe RTNbeleid iets trager verloopt, mede door de coronapandemie.
Balanspositie
Passiva
Nieuw is de gevormde voorziening voor deskundigheidsbevordering (zie ‘bijzondere baten’).
De bestemmingsreserve die is gevormd voor de opvang van de lagere contributie is volledig
aangewend.
De bestemmingsreserve ten behoeve van financiering voor additionele innovatieve activiteiten van
afdelingen is in 2021 niet besteed. Het bestuur heeft besloten om deze middelen voor dit doel in 2022
beschikbaar te houden.
De bestemmingsreserve ‘Taskforce’ is zoals gepland voor € 5.000 benut. In verband met de
progressie van het traject van organisatieontwikkeling is additioneel €25.000 toegevoegd waardoor
het saldo op € 30.000 komt.
De bestemmingsreserve voor ontwikkeling van automatisering is opgehoogd met € 40.000 in verband
met de berekening van kosten voor selectie en implementatie van een nieuw of vernieuwd systeem.
Nieuw is de gevormde continuiteitsreserve Professioneel Kader. Deze is toegelicht bij de ‘bijzondere
baten’.
Activa
Door de coronapandemie zijn er nauwelijks investeringen geweest in de materiele vaste activa.
De Fondsbeheercommissie heeft één nieuwe lening verstrekt in 2021 en één vereniging heeft haar
lening versneld afgelost. Hierdoor zijn de verstrekte leningen per saldo toegenomen tot € 36.270.
De debiteurenstand vertoont een hoger saldo dan gebruikelijk. Dit komt doordat wat grotere bedragen
laat in het jaar zijn gefactureerd. De oude posten zijn minder omvangrijk dan vorig jaar waardoor de
voorziening € 4.000 lager is.
De overige vorderingen bleven qua omvang gelijk. De liquide middelen namen toe met € 150.000.
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Bijlage 1: Functionele exploitatierekening over 2021

ABZ
Administratie en beheer
Algemene Zaken
Bestuurszaken
Contributies
Overige baten
Subsidie NOC*NSF
Afdelingen
CRM - relatie- en ledenbeheer
MarComm
Algemeen
Sponsoring, rechten en advertenties
Promotie
Verkoop/verhuur
Opleidingen
Bijscholingen
Kadervorming - algemeen
Trainersopleiding (niveau 1-5)
Toernooileider (niveau 2 tm 4)
Scheidsrechter
Eigen bijdragen
Sportparticipatie
Algemeen
Doelgroepen
Sportpromotie/Imago
Clubadvies
Wedstrijdsport
Competitie en vergoedingen
Scheidsrechters en vergoedingen
Toernooien en vergoedingen
Topevenementen en vergoedingen
Topsport
Dames
Heren
Onder 13
Para
Opstart nieuw beleid
Eindtotaal

Begroting 2021
Realisatie 2021
Begroting 2022
Kosten
Opbrengsten
Kosten
Opbrengsten
Kosten
Opbrengsten
723.100
1.333.356
726.535
1.365.864
755.753
1.306.093
389.350
444.736
18.822
424.748
25.450
37.506
199
18.950
15.300
22.229
281
13.300
1.081.356
2.501
727.820
990.093
2.000
316
285.373
15.000
180.000
231.613
231.000
283.000
70.000
207.236
101.756
269.754
70.000
10.000
12.012
29.000
127.476
48.350
108.948
34.257
119.767
28.750
102.226
96.396
99.098
3.875
39.600
24
29.750
2.293
20.000
13.000
8.635
10.000
8.375
8.750
3.894
4.507
8.375
8.750
77.249
44.225
52.775
40.636
83.898
49.840
2.500
2.500
2.500
54.889
33.527
1.482
60.498
15.700
15.539
16.500
1.000
1.209
1.400
3.160
3.000
44.225
39.154
49.840
235.730
48.950
325.640
169.786
233.371
88.625
125.500
108.711
126.341
59.600
38.950
67.064
56.099
42.400
34.125
11.630
4.500
109.760
109.728
27.130
20.000
39.000
5.500
40.105
3.960
37.500
34.500
323.587
184.848
140.589
25.654
195.284
53.670
1.250
23.100
1.237
1.404
2.000
22.700
32.655
11.220
13.149
13.646
37.495
11.220
264.432
137.028
109.235
5.519
133.789
11.250
25.250
13.500
16.967
5.085
22.000
8.500
620.828
448.241
758.994
606.212
555.853
387.947
171.972
144.991
304.591
268.666
95.701
80.000
17.265
8.500
46.803
308
23.703
14.500
29.660
3.679
357.888
270.250
346.096
324.659
357.153
307.947
50.000
10.000
31.844
8.900
102.999
2.107.970
2.107.970 2.113.481
2.242.409
1.943.925
1.914.925

Saldo (positief - negatief)

-

Bijdrage uit contributie / algemene inkomsten:
ABZ
MarComm
Opleidingen
Sportparticipatie
Wedstrijdsport
Topsport
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128.928

-610.256
79.126
33.024
186.780
138.739
172.587

-29.000

-639.329
74.691
12.139
155.854
114.935
152.782

-550.341
91.017
34.058
144.746
141.614
167.906
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