AGENDA voor de Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
op zaterdag 2 juli 2022 om 10:00 uur
op het Bondsbureau van de NTTB aan de Kelvinbaan 49 te Nieuwegein

1.
2.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken (ter informatie)
a. Bijlage 01 – Mededelingen *
b. Bijlage 02 - Beantwoording schriftelijk gestelde vragen
3. Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 11 december 2021
a. Bijlage 03 - Vaststellen besluitenlijst per 11 december 2021
b. Bijlage 04 - Voortgang actielijst (ter kennisneming)
4. Jaarverslagen 2021 (vaststellen)
a. Bijlage 05 - Algemeen jaarverslag van het Hoofdbestuur **
b. Bijlage 06 – Jaarverslag van de Tuchtcommissie
c. Bijlage 07 – Jaarverslag van de Commissie van Beroep
d. Bijlage 08 – Jaarverslag van het College van Arbiters
e. Bijlage 09 – Jaarverslag van de Reglementscommissie
f.
Bijlage 10 – Jaarverslag van de Fondsbeheerscommissie
g. Bijlage 11 – Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen
5. Financiën
a. Bijlage 12 - Rapportage van de Financiële Commissie (ter kennisneming)
b. Bijlage 13 - Gecumuleerde Jaarrekening 2021 (vaststellen) **
c. Bijlage 14 - Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid en van de penningmeester
voor het financieel beheer (vaststellen)
d. Bijlage 15 - Benoemen accountant (vaststellen)
e. Bijlage 16 - Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2022 (ter kennisneming)
6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en Bondsraadscommissies
(benoemen)
a. Bijlage 17 - Benoeming Hoofdbestuursleden
b. Bijlage 18 - Benoeming Bondsraadsleden op functiezetels
c. Bijlage 19 - Benoeming leden vaste commissies van de Bondsraad
7. Reglementswijzigingen (vaststellen)
a. Bijlage 20 – Statuten (Zittingstermijn leden van de BR en HB)
b. Bijlage 21 – Informatie over komende reglementswijzigingen als gevolg van te nemen besluiten
c. Bijlage 22 – Wijziging reglement Seksuele Intimidatie
8. Organisatieontwikkeling
Bijlage 23 - Plan van aanpak in de fase van Verrichten (ter informatie) *
9. W.v.t.t.k. / Rondvraag
10. Sluiting

* Wordt ter vergadering verspreid
** Separaat bijgevoegd
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Bijlage 01 – agendapunt 2a

MEDEDELINGEN
Ontwikkeling leeftijdsgroepen NTTB-leden
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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN
Vragen van Arjan Huiden (functiezetel Atletencommissie)
Hierbij mijn vragen naar aanleiding van de vergaderstukken:
1
Toernooiontwikkeling:
In 2020 en 2021 werden seizoenen onderbroken door corona en gingen er toernooien niet door. Wat was
de deelname in de landelijke toernooien (jeugd en senioren van alle niveaus) die wel doorgingen
vergeleken met de jaren 2015-2019? Wat wordt er gedaan om deelname te stimuleren?
Reactie van het Hoofdbestuur:
We hebben in coronatijd inderdaad helaas diverse toernooien moeten annuleren. Daar waar het mogelijk
was hebben we in overleg met de organisatie geprobeerd deze op een later moment alsnog te spelen. De
aantallen waren daarbij sterk afhankelijk van het op dat moment geldende protocol. Zo was de
tafelopstelling vaak ruimer, kon er niet altijd worden gedubbeld en werden de maximale
deelnemersaantallen aangepast.
Op het moment dat e.e.a. weer echt op gang kon komen, zagen we bij de senioren heel duidelijk dat men
stond te trappelen om weer te gaan spelen. De aantallen waren direct weer op niveau en soms zelf hoger
dan voor de corona-onderbrekingen.
Dat is anders bij de jeugd. Toernooideelname is daar met name minder omdat het ledenaantal bij de jeugd
flink is gedaald.
Qua promotie hebben we de uitnodigingen van toernooien breder verspreid en de berichtgeving via onze
kanalen (website en sociale media) opgeschaald. Voor de Nationale Senioren Meerkampen hebben we
bijvoorbeeld extra promotie gemaakt via o.a. een eigen FB pagina.
2
Sponsoring:
In de jaarrekening staat een aantal bedragen voor sponsoring. Is de sponsoring van Posno Sport de enige
sponsorinkomst voor 2021? Zo ja, zou dit dan niet 16.667 euro moeten zijn voor de laatste 4 maanden van
2021? Wat is de stand van zaken en aanpak op het werven van nieuwe sponsoren? ~60.000 euro (het
NOS contract voor 2022 meegerekend) is namelijk minder dan 3 procent van de jaarlijkse baten, terwijl dit
in andere sporten beduidend meer is (7% in voetbal en tennis en 25%).
Reactie van het Hoofdbestuur:
De sponsoring in 2021 betrof de bijdrage van TeamNL.
Het werven van andere sponsoren is in de huidige markt erg lastig. Omdat verhoogde inspanningen eerder
onvoldoende succesvol waren is deze werving nu geen topprioriteit, omdat de kosten hoger zijn dan de
baten. Één van de redenen hiervoor is dat de marketingwaarde van Tafeltennis in Nederland relatief laag
is. Er is weinig exposure via landelijke media. Daarom is vergroting van de zichtbaarheid van onze sport
belangrijk én de aanwas van tafeltennissers en deelname aan competitie zodat tafeltennis relevanter wordt
in het sportlandschap in Nederland.
Een vergelijking met voetbal en tennis gaat in veel opzichten (omvang in leden, FTE’s in de organisatie,
zichtbaarheid van de sport; etc.) mank. Het is mogelijk interessant om eens te kijken naar cijfers van
vergelijkbare bonden. Al bijna 20 jaar zijn we niet de enige sportbond zonder hoofdsponsor:
https://www.marketingfacts.nl/berichten/gebrek_aan_hoofdsponsors_in_sport/
De focus is verschoven naar fondswerving, met goede resultaten met het Innovatiefonds, de Rabo
Foundation, het Nationaal Ouderenfonds, de Johan Cruyff Foundation en de Dirk Kuyt Foundation tot
gevolg.
Overigens is er in 2022 wel succes te melden op sponsorterrein
- https://www.nttb.nl/tafeltennis-tot-en-met-olympische-spelen-2024-bij-de-nos/ (inclusief financiële
component)
- Op 4 juli 2022 wordt een andere sponsordeal bekend gemaakt (nog onder embargo).
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BONDSRAADSVERGADERING D.D. 11 DECEMBER 2021 – NOTULEN
Aanwezig:
Functiezetel Atletencommissie Arjan Huiden
Functiezetel Breedtesport
Renzo Koops
Functiezetel Topsport
Herman Ijzerman
Functiezetel Organisatie
Bert van de Zedde (vanaf punt 4 in functie)

Functiezetel Opleidingen
Functiezetel Wedstrijdsport
Functiezetel Marketing & Comm.

Wim Vreeburg
Wido Engelen
Erik van Veenendaal (vanaf punt 4 in functie )

Limburg
Gelre
Midden
Oost

Remie Vliex
Wim van Breenen
Peter Bouwman, Wim Kielen
Bob Kelderman

Afdelingen
Holland-Noord
ZuidWest
West
Noord

Ron Doevendans, John Kossen
Roger van der Hammen
Maria ter Hoek, Peter Bakker
Annet Sieljes

Hoofdbestuur
Bondsbureau:
Externe adviseur
Ereleden
Leden van verdienste

Wim van der Burgt, André Eerland, Irene Faber, Stefan Heijnis, Jan Simons, Jan-Gerard Wever
Ineke de Graaf, Tessa Hexspoor, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino, Marthijn van der Wal
Jaap Wals (na de lunch)
Igor Heller (tevens lid Reglementscommissie)
Gerard van Giessen, Thijs van Veen

Overige belangstellenden
Peter Hanning – werkgroep organisatieontwikkeling
Arjen Kreike – vertegenwoordiger CvV
Fokke Kraak – penningmeester Oost
AFWEZIG met kennisgeving:
Bondsraadsleden:
Ereleden
Leden van verdienste
Voorzitter Tuchtcommissie
Overige belangstellenden

Sophie Dijkers - ZuidWest, Ingeborg van den Boorn – Gelre, Paul Koopman– plv Midden
Ad Bouwman, Ronald Kramer
Jos van den Berg, Wim Fassotte, Theo Rieken, Ina Wiekart
Gerard Beelen
Mari de Graaf
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Notulen – BRV 12 december 2021 - Besluitenlijst

Ag.
1

2

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter bedankt Maurice Seijkens voor zijn inzet in de Bondsraad
en reikt hem het bondsonderscheidingsteken uit.
16 van de maximaal 24 stemgerechtigde leden zijn aanwezig.
Mededelingen en ingekomen stukken
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

3
a.

Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 26 juni 2021
Vaststellen besluitenlijst Bondsraadsvergadering per 26 juni 2021

b.

Voortgang actielijst per 9 november 2021

4.

Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels
Benoeming Bert van de Zedde op de functiezetel Organisatie
Benoeming Erik van Veenendaal op de functiezetel Marketing &
Communicatie
Vanaf dit moment zijn 18 stemgerechtigde leden aanwezig.

5.
a.
b.
c.

Beleidsplannen en projectplannen
Vaststellen Strategisch plan 2022-2026 Landelijk
Vaststellen Jaarplannen 2022
Activiteitenplannen afdelingen 2022

6.
a.
b.

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie
Begroting 2022 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst

c.

Meerjarenbegroting 2023 t/m 2026
Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2021

Besluit / Ter informatie

Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda vast.

Ter informatie

Besluit: De BRV stelt unaniem de besluitenlijst van de BRV van 26 juni 2021
vast.
Ter informatie
Vaststellen
Besluit. De BRV benoemt unaniem Bert van de Zedde op de functiezetel
Organisatie.
Besluit. De BRV benoemt unaniem Erik van Veenendaal op de functiezetel
Marketing & Communicatie.

.
Besluit. De BRV stelt unaniem het Strategisch plan 2022-2026 vast.
Besluit. De BRV stelt unaniem de jaarplannen 2022 vast.
Ter informatie

Ter informatie
Besluit: De BRV stelt unaniem de Begroting 2022, inclusief de
budgetaanvraag en tarievenlijst, vast.
Ter informatie
Ter informatie
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7.
a.
a.i
a.ii

Bestuurlijke zaken
Reglementswijzigingen
Statuten
Algemeen Reglement (ter vaststelling)

a.iii
a.iv

Tuchtreglement (ter vaststelling)
Procedurevoorstel toekenning bondsridderschap NTTB (ter vaststelling)

a.iv.a

Algemeen Reglement – aanvulling (ter vaststelling)

a.v
a.vi
b.

Spelregels (ter informatie)
HB-besluiten 2022 (ter informatie)
Organisatieontwikkeling

8/9.
10.

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Sluiting

Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in de Statuten vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Algemeen Reglement
vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Tuchtreglement vast.
Besluit: De BRV stelt unanniem het procedurevoorstel toekenning
bondsridderschap NTTB vast.
Besluit: De BRV stelt unaniem de aanvulling van het Algemeen Reglement
vast.
Ter informatie
Ter informatie
Besluit: De BRV stelt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen het
Inrichtingsplan voor de organisatieontwikkeling vast met 15 stemmen voor, 1
stem tegen en 2 onthoudingen van stem.

Om 14.19 uur
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BONDSRAADSVERGADERING D.D. 11 DECEMBER 2021 – ACTIELIJST
Ag.

Omschrijving

Actie

Wie

Af/
datum

1

Opening en vaststelling agenda

Geen
Publiceren uitreiking bondsonderscheidingsteken Maurice
Seijkens

Bb

√

Bb

√

2

Mededelingen en ingekomen stukken
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen opnemen bij de
notulen

3
a.
b.
4.
a.

Notulen van de Bondsraadsvergadering d.d. 26 juni 2021
Vaststellen besluitenlijst Bondsraadsvergadering per 26 juni
2021
Voortgang actielijst per 9 november 2021
Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels
Benoeming Bert van de Zedde op de functiezetel Organisatie

5.
a.
b.

Benoeming Erik van Veenendaal op de functiezetel
Marketing & Communicatie
Beleidsplannen en projectplannen
Vaststellen Strategisch plan 2022-2026 Landelijk
Vaststellen Jaarplannen 2022

c.

Activiteitenplannen afdelingen 2022

Geen
Verwerken in de nieuwe actielijst

HB/Bb

Opnemen in NAS
E-mailadres aanmaken
Opnemen in NAS
E-mailadres aanmaken.

Bb
Bb
Bb
Bb

√
√
√
√

HB/AE
HB/AE

√

Geen
Aanpassen accorderen uitslagen invullen in het DWF
Overleg op 16 december over het DWF met competitieleiders,
wedstrijdsecretarissen en leden
Communicatie over het DWF
Verslag overleg over competitie van maandag 13 december
Informatie over het uniformeren van de competitie in 2e en 3e
divisiie
BRV bondig informeren over aanpassingen van projectplannen
en op verzoek projectplan met inzicht in uren en kosten
toesturen.
Per BRV 1 project uitlichten?
Geen
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HB/AE
HB/WB
HB/WB
Bb

BRV

6.
a.
b.

c.
7.
a.
a.i

Financiën
Rapportage van de Financiële Commissie
Begroting 2022 (incl. budgetaanvraag afdelingen en
tarievenlijst)
Meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 (ter informatie)
Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2021
Bestuurlijke zaken
Reglementswijzigingen
Statuten

a.ii
a.iii
a.iv
a.iv.a
a.v
a.vi

Algemeen Reglement
Tuchtreglement
Procedurevoorstel toekenning bondsridderschap NTTB
Algemeen Reglement
Spelregels
HB-besluiten 2022

b.

Organisatieontwikkeling
Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB

8/9.

10.

Geen
BRV

√

Passeren bij de notaris
Publiceren
Reglement aanpassen en publiceren
Reglement aanpassen en publiceren
Aanpassen en publiceren
Zie 7.a.ii
Publiceren
Publiceren

Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb

√
√
√
√
√
√
√
√

De opmerkingen en suggesties over het Inrichtingsplan (zie
hieronder) verwerken en de aandachtspunten meenemen voor
de verrichting

HB/wg
org.ontw

√

Communiceer voorbeelden van de inzet van een
Accountmanager Verenigingen, de verdeelsleutel in fte’s en het
aantal verenigingen per AV van andere bonden naar de leden.
In het eerste kwartaal overleg met afdelingsbestuurders en een
overleg met afdelingscommissieleden om informatie uit te
wisselen, te inventariseren, te bespreken wat mogelijk is, met
landelijke en/of regionale commissies.
In het voorjaar een informele bondsraadsbijeenkomst
organiseren.

HB

Juiste data BRV 2022 doorgeven
Bespreken maatregelen om ongeregeldheden in de competitie
heren eredivisie te voorkomen.

Geen
Geen

HB/AS

√

HB

√
2 april

Bb
HB/WB

√

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

Sluiting
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Opmerkingen en suggestie over het Inrichtingsplan verwerken en de aandachtspunten meenemen voor de verrichting
1. Wijzigingen bijhouden in nieuwe versies document
2. De BRV wijst zelf de voorzitter van de vergadering aan, net zoals dat nu ook mogelijk is
3. Hoe behouden we de huidige (afdelings)vrijwilligers in de nieuwe structuur/in de nieuwe commissies? Is er een beeld? Er is verschil tussen de wens en
de realisatie van het werven van vrijwilligers. Zoeken, vinden en behouden van vrijwilligers is ook een verantwoordelijkheid van verenigingen.
Voor de nieuwe BRV moeten 25 vrijwilligers geworven worden. Dat wordt als een uitdaging gezien, ondanks dat een aantal van de huidige BR- en ABleden door willen gaan.
4. Functieprofiel Accountmanager Verenigingen op bepaalde competenties aanpassen (functie, niveau, expertise, financiën/fte’s) en hierover informeren.
Gewenste eigenschappen: verbinder, empathisch, goed kunnen luisteren en vertaalslag maken: een mensenmens.
De zorg wordt uitgesproken dat niet alle taken in 1,8 fte kunnen worden uitgevoerd, maar dat daar meer fte’s voor nodig zijn.
De huidige functiebeschrijving is in lijn met het functieboek NTTB.
5. Wie gaat de innovatieve activiteiten uitvoeren als de AB’s wegvallen?
6. Informatie aan verenigingen: Waarom deze organisatie-ontwikkeling? Welk probleem lossen we hiermee op? (Directe contacten, eenheid van beleid,
maatwerk). De aanleiding nog een keer goed communiceren!
Overzicht maken van de oorspronkelijke problemen en de door de organisatieontwikkeling beoogde oplossing.
7. Is het “dichtbij-gevoel” er in de nieuwe structuur? In de huidige structuur kan niet geconcludeerd worden dat het AB dicht bij de verenigingen staat.
Is een gedeelde verantwoordelijkheid: bondsbestuur moet faciliteren, verenigingen moeten het invullen.
Afstand en toegankelijkheid zijn een zorg van de verenigingen.
8. In de nieuwe structuur staat geen competitiecommissie. Dit is HCL/HJCL. Verduidelijken.
9. Wat is de rol van de functionarissen van het Bondsbureau naar en in de diverse commissies (regisserend, coördinerend, verbindend/linking pin)
10. Zijn de lijnen echt korter door de centrale aansturing?
11. Maak aan de BR duidelijk wat de hoofdlijnen zijn en wat de details zijn. BR-leden willen geen details maar op hoofdlijnen sturen.
12. Maar inzichtelijk welke stappen wanneer genomen moeten worden (eerst de grote lijnen, dan de details
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JAARVERSLAG 2021 TUCHTCOMMISSIE
1.
Inleiding
Het jaarverslag van de Tuchtcommissie over het bondsjaar 2021 zal dit jaar, gelet op alle omstandigheden
verband houdend met en rondom de Covid-19 pandemie, wederom kort zijn. Voor zover er bijzonderheden
zijn worden deze vermeld.

2.
Werkwijze
Er is in het afgelopen jaar 2021 een drietal aangiftes gedaan. Twee daarvan zijn in het verslagjaar
afgedaan. Na rapportage van een onderzoekscommissie (vooronderzoek) en behandeling door de
Tuchtcommissie in eerste aanleg van de derde zaak heeft deze geleid tot een vrijspraak .
Doch deze zaak bevindt zich door ingesteld beroep op het moment van schrijven van het verslag in de
beroepsfase en is dus nog niet afgedaan.
Daarnaast hebben zich geen incidenten of zaken voorgedaan die onderzoekswaardig zouden kunnen zijn.
Aan het begin van dit verslagjaar waren geen zaken uit 2020 aanhangig die in dit jaar afdoening
behoefden.

3.

Tuchtzaken 2021 (TUC 21-001)

3.1 Seksuele Intimidatie
Betreft bovenvermelde zaak (onder 2) die handelt over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van een
trainer. Deze zaak ligt nu voor bij de Commissie van Beroep.
Noot : in beginsel is de Tuchtcommissie zeer terughoudend over het doen van mededelingen over zaken
die het onderwerp Seksuele Intimidatie betreffen. Dit in het bijzonder gelet op de privacy van de betrokken
personen en verenigingen. Voor insiders is veelal snel te achterhalen wie en welke vereniging het betreft.
Voor zover het mogelijk is anoniem een weergave te maken van vooral de relevante overwegingen zal de
Tuchtcommissie na uitspraak deze wel in verkorte vorm weergeven. De Commissie van Beroep maakt,
indien betrokken, daartoe een eigen afweging.
3.2 Niet-ontvankelijkheidverklaring (TUC 2021-002 beschikking)
Gericht aan 2 aangevers:
3.2.1. In uw brieven d.d. 27 augustus en 29 augustus 2021 hebt u in gezamenlijkheid, als leden van de
NTTB, gebruik gemaakt van het in artikel 19 Tuchtreglement NTTB (verder te noemen TR) geboden recht
om aangifte te doen van strafbare handelingen of overtredingen als bedoeld in het TR.
3.2.2. In artikel 5 en 6 van het TR worden de strafbare handelingen en overtredingen krachtens het TR
nader gepreciseerd. U doelt in uw aangifte hierbij specifiek op het gestelde in artikel 5 TR aanhef onder d.
3.2.3. In uw aangifte tegen de heer Sialino, in zijn functie van Directeur-NTTB, verwijst u naar een door een
medewerker van het Bondsbureau gedane suggestie deze zaak aan te kaarten bij de Tuchtcommissie. Dit
zal ongetwijfeld met de beste bedoelingen zijn gedaan omdat ook voor de direct betrokken medewerkers
van het Bondsbureau de voorliggende materie op het gebied van de toepassing van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) een uiterst complexe aangelegenheid is.
Het is echter de vraag of uw aangifte is gebaseerd op handelingen en/of gedragingen, die tot een
normschending leiden of hebben geleid, die een tuchtrechtelijke reactie tot gevolg behoort te hebben.
3.2.4. Tijdens mijn consultatie van die medewerker(s) en de Reglementscommissie NTTB naar de gang
van zaken rondom de aanmaak van e-mailaccounts op persoonlijke naam, en de al dan niet verwerking
daarvan door WinSys, is mij gebleken dat één van u beiden op 23 september 2021 een bespreking zou
hebben met die medewerkers. Hoewel het zich beschikbaar stellen als adviseur (en materiedeskundige) op
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zich prijzenswaardig is, valt een dergelijke participatie moeilijk te verenigen met de voorliggende aangifte.
Ik heb de medewerkers geadviseerd die bespreking niet te houden omdat de rol van adviseur zich minder
goed verhoudt met de lopende aangifte tegen de Directeur-NTTB en indirect tegen de betrokken leden van
het Bondsbureau. Formeel is de Directeur-NTTB eindverantwoordelijk, doch het overgrote merendeel van
de bestreden zaken is door dezelfde medewerkers verricht. Het aanhouden of eventueel intrekken van de
zaak zou voor mij een beter begaanbare weg zijn geweest, omdat uiteindelijk een (mogelijke) verbetering
van de procesgang rond de aanmaak van e-mail-accounts in het belang van alle partijen binnen de NTTB
is. Dat voorstel is echter om moverende redenen door u afgewezen.
3.2.5. Als aanklager moet ik een uitspraak doen over de ontvankelijkheid van de door u gedane aangifte.
Op basis van het verwoorde in artikel 21 TR heb ik mij nader laten voorlichten door de betrokken
medewerkers van het Bondsbureau en de Reglementscommissie, die allen nauw betrokken zijn geweest
bij de regelingen rond de AVG en met name de toepassing daarvan in het Privacyreglement NTTB.
Datzelfde geldt ook voor de discussie rond het onderwerp mailinrichting binnen de NTTB.
3.2.6. Los van de oriëntatie binnen de arbeidsorganisatie van het Bondsbureau NTTB moet beoordeeld
worden of er een tuchtaspect aanwezig is in deze zaak. De in de artikelen 5 en 6 TR omschreven
gedragingen/handelingen vereisen een verbinding naar de elementen opzet, schuld, of ernstige vorm van
nalatigheid/onrechtmatigheid door de betrokken persoon/personen.
Daarvan is mij niet dan wel onvoldoende gebleken. Er is door de betrokken medewerkers, voor zover ik
daarover kan oordelen, naar beste vermogen en in gezamenlijk overleg met het gecontracteerde en
gespecialiseerde verwerkingsbedrijf WinSys gehandeld. Mogelijk zijn in dat proces door een of meer van
de actoren fouten gemaakt, maar die voldoen alle niet aan de hiervoor verwoorde elementen. Anders
geformuleerd zijn uit mijn onderzoek onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen van
gedragingen/handelingen die de conclusie van tuchtrechtelijk relevant verwijt rechtvaardigen.
3.2.7.Voor de goede orde attendeer ik u op het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
gegevens. Indien u dat noodzakelijk/gewenst vindt, dan dient u zich te richten tot de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Op grond van vorenstaande verklaar ik de aangifte niet-ontvankelijk.
Met vriendelijke groeten,
Mr. G. Beelen

3.3 Beslissing aanklager (TUC 2021-003 beschikking)
3.3.1. Aangifte: Door de heer Kelvin Heemstra, in zijn hoedanigheid van competitieleider reguliere
competitie NTTB Afdeling West, is per e-mail van 18 oktober 2021 aangifte tegen u gedaan ter zake het
staken van de wedstrijd tegen de heer T tijdens de op 11 oktober 2021 gespeelde wedstrijd tussen S2 en
A5.
3.3.2. Aanklacht:
Naar aanleiding van deze aangifte heb ik besloten u in staat van beschuldiging te stellen en de volgende
aanklacht tegen u te formuleren: dat u zich als lid van de NTTB en TTV S, gedurende de op 11 oktober
2021 gespeelde wedstrijd tussen TTV S en TTV A, gedurende het verloop van de wedstrijd schuldig heeft
gemaakt aan het staken van een competitiewedstrijd en/of het weigeren om één of meer sets tijdens een
competitiewedstrijd te spelen.
3.3.3. Strafbare handelingen
Hiermee hebt u zich (mogelijk) schuldig gemaakt aan een strafbare handeling en/of overtreding als bedoeld
in: Artikel 5 onder aanhef en onder a van het Tuchtreglement (hierna TR) van de NTTB en/in samenhang
met Artikel 13 lid 1 en 2 van het Competitiereglement (CR) NTTB.
3.3.4. Bevoegdheid aanklager schikkingsvoorstel
Op grond van het gestelde in artikel 20 van het TR is de aanklager bevoegd een voorstel tot schikking te
doen. Gelet op alle relevante feiten en omstandigheden in onderhavige zaak komt de aanklager tot de
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conclusie dat een dergelijk voorstel kan worden gedaan. Bij de bepaling van de sanctie is de aanklager
uitgegaan van een preventieve werking.
3.3.5. Voorstel
Dit aanbod tot schikking houdt in: het opleggen van een geldboete van € 50,00, waarvan € 25,00
voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren ingaande 11 oktober 2021.
Indien u dit voorstel accepteert, dient u binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief dit schriftelijk
kenbaar te maken aan: NTTB t.a.v. Secretariaat Tuchtzaken Mevr. A. de Jong, Postbus 2650, 3430 GB
Nieuwegein of per e-mail aan tuc@tafeltennis.nl.
Door uw schriftelijke en onvoorwaardelijke acceptatie vervalt het recht tot tuchtrechtelijke vervolging. Het
systeem van het doen van een aanbod tot schikking is gebaseerd op een snellere afdoening, waarbij de
opgelegde sanctie lager uitvalt dan gebruikelijk is voor dergelijke overtredingen. Bij schuldigverklaring door
de Tuchtcommissie moet u er dan ook rekening mee houden dat de opgelegde sanctie in beginsel hoger
uitvalt. Indien niet binnen de gestelde termijn door u is gereageerd zal deze tuchtzaak worden
overgedragen aan de Tuchtcommissie NTTB en zullen alle relevante stukken aan u worden toegezonden.
U krijgt alsdan alle gelegenheid tot het voeren van een verweer.
Namens de Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond,
mr. R. Lammerts (fungerend aanklager NTTB)

4.
Samenstelling
Het gehele verslagjaar is de Tuchtcommissie voltallig aanwezig en actief geweest en bestond uit de
volgende personen:
Mr. G. (Gerard) Beelen
voorzitter;
Mr. A. (Tom) de Wit
lid;
Mr. A.M.F. (Albert) Geerling
lid;.
Mr. W. (Wouter) Kok
lid;
Mr. R. (Rudger) Lammerts
lid.
Er hebben zich geen mutaties voorgedaan.

5.

De tabellen overzicht tuchtzaken en doorlooptijden

Overzicht Tuchtzaken
Aantal tuchtzaken sinds 2013
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

3 zaken, waarvan 2x beschikking en 1x nog in behandeling CvB
1 zaak, die niet-ontvankelijk is verklaard
2 zaken, waarvan 1x schikking en 1x uitspraak
5 zaken, 1x beschikking, 1x schikking, 2 uitspraken, 1 in behandeling
6 zaken, waarvan 2x schikking, 1x sepot
4 zaken, waarvan 2x schikking en 2x niet-ontvankelijk
4 zaken, waarvan 1x niet-ontvankelijk en 1x sepot
14 zaken (21 uitspraken) waarvan 2x schikking en 2x niet-ontvankelijk

Overzicht
Doorlooptijden
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*

sinds 2013
09 weken
08 weken
08 weken
02 weken
02 weken
14 weken
12 weken
01 week
03 weken
13

* betreft TUC 2021-001 zeer lange duur vanwege vooronderzoek, behandeling TUC en in 2022 is beroep
aangetekend bij de Commissie van Beroep. Deze zaak is niet opgenomen in de tabel!
6.
Ten slotte
De Tuchtcommissie dankt in het bijzonder de secretaris, mevrouw A. de Jong, voor het vele en
voortreffelijke verslagwerk en geleverde assistentie en daarnaast de medewerk(st)ers van het
Bondsbureau, die de commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.

Didam, 3 mei 2022
Namens de Tuchtcommissie
Mr. G. Beelen (voorzitter), Mr. A. de Wit, Mr. A.M.F. Geerling, Mr. W. Kok, Mr. R. Lammerts
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Bondsraadsvergadering 2 juli 20221
Bijlage 07 – agendapunt 4c

JAARVERSLAG 2021 COMMISSIE VAN BEROEP
Inleiding
Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over het bondsjaar 2021 bestaat uit twee gedeelten. Het
eerste gedeelte bevat een beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van de commissie.
Vervolgens is in het tweede gedeelte een bijlage opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de
aantallen beroepszaken.
Samenstelling
De Commissie van Beroep bestond uit prof. mr. H.J.B. Sackers (voorzitter), mr. R.N.T.J. Adriaans, mr.
L.G.U. Compri, en mr. dr. R. Feunekes.
Werkwijze
Bij het begin van dit verslagjaar waren geen zaken aanhangig. In het verslagjaar werd geen hoger beroep
ingesteld.
Wel werd voor het eerst gebruik gemaakt van de in 2020 middels artikel 20a Tuchtreglement geopende
mogelijkheid om tegen een beslissing van de Aanklager NTTB in beklag te komen bij de Voorzitter van de
Commissie van Beroep.
In de betreffende zaak heeft de Voorzitter geoordeeld dat de beschikking van de Aanklager NTTB onder
aanvulling en verbetering van gronden bevestigd dient te worden.
De tabellen van de bijlage
De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.
Ten slotte
De Commissie van Beroep dankt de medewerkers en medewerksters van het Bondsbureau, die de
commissie in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2021 van de Commissie van Beroep
Tabel 1:
Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar bij de Commissie van Beroep
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

1 zaak
0 zaken
2 zaken
3 zaken
4 zaken
2 zaken
2 zaken
0 zaken

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

3 zaken
0 zaken
1 zaak
7 zaken
4 zaken
1 zaak
1 zaak
1 zaak

2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:

0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken
1 zaak
0 zaken
1 zaak

Tabel 2:
Overzicht van de zaken uit 2021 bij de Commissie van Beroep
- op 1.1.2021 nog aanhangig:
- nieuw aanhangig gemaakt:
- in verslagjaar afgedaan:
- ingetrokken:
- op 31.12.2021 niet afgedaan:

0 zaken
1 zaak
1 zaak
0 zaken
0 zaken

Tabel 3:
Overzicht van de soorten uitspraken Commissie van Beroep
uitspraak:

totaal:

2021 2020 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2016
2017
2018
1
0
1
0
1
1
1
4
7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------niet-ontvankelijk in hoger beroep
uitspraak TUC bevestigd (bewijs)
uitspraak TUC bevestigd (kwalificatie)
uitspraak TUC bevestigd (sanctie)
uitspraak TUC vernietigd (bewijs)
uitspraak TUC vernietigd (kwalificatie)
uitspraak TUC vernietigd (sanctie)
tenuitvoerlegging
verlenging proeftijd
voorlopige schorsing
beklagbeschikking voorzitter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

per beroepszaak zijn meerdere uitspraken mogelijk
voor cijfers uit oudere bondsjaren raadplege men de toepasselijke jaarverslagen
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0
3
0
1
0
0
2
0
0
0

0
2
1
1
2
1
1
0
0
0

0
1
2
2
0
0
2
0
0
0

Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 08 – agendapunt 4d

JAARVERSLAG 2021 VAN HET COLLEGE VAN ARBITERS
Inleiding
Het jaarverslag van het College van Arbiters over het bondsjaar 2020 bestaat uit dit algemene deel, met
een korte beschrijving van de bijzonderheden uit het verslagjaar van het college. Vervolgens is een bijlage
opgenomen, bevattende tabellen met gegevens over de aantallen arbitragezaken en/of bindende adviezen.
Dit jaarverslag bevat (wegens het ontbreken van verzoeken) geen samenvatting van gewezen arbitrale
vonnissen. De integrale tekst van eerdere arbitrale vonnissen is gepubliceerd op de website van de NTTB.
Samenstelling
Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep.
Per zaak worden drie leden benoemd ter behandeling van die zaak. In spoedeisende zaken wordt, op
verzoek van partijen en na verkregen toestemming, de behandeling van zo een zaak aan de Enkelvoudige
Kamer opgedragen. Het College van Arbiters staat onder voorzitterschap van prof. mr. H.J.B. Sackers.
Zaken
In dit verslagjaar werden geen verzoeken om arbitrage ingediend.
De tabellen van de bijlage
De inhoud van de in de bijlage opgenomen tabellen spreekt voor zich.
Ten slotte
Tot slot spreekt het college dank uit voor de wijze waarop de medewerkers en medewerksters van het
Bondsbureau de taak van het college in dit verslagjaar hebben ondersteund.
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Bijlage I
Tabellen behorende bij het jaarverslag 2021 van het College van Arbiters
Tabel 1: Aantallen nieuw ingekomen zaken per bondsjaar
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

1 zaak
1 zaak
1 zaak
3 zaken
2 zaken
4 zaken
3 zaken
3 zaken

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

2 zaken
4 zaken
2 zaken
2 zaken
1 zaak
1 zaak
0 zaken
2 zaken

2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:

1 zaak
1 zaak
1 zaak
0 zaken
2 zaken
0 zaken
0 zaken

Tabel 2: Overzicht van de zaken uit 2021
- op 1.1.2021 nog aanhangig:
- nieuw aanhangig gemaakt:
- in verslagjaar afgedaan:
- ingetrokken:
- op 31.12.2021 niet afgedaan:

0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken
0 zaken

Tabel 3: Onderwerp van de arbitragezaken voorafgaande bondsjaren
Onderwerp*:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verenigingsrecht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lidmaatschap
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NTTB-reglementen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overeenkomsten
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Wanprestatie
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Onrechtmatige daad
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
Competitie
0
0
2
0
1
0
1
1
0
1
Evenementen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* sommige zaken kunnen meerdere onderwerpen bevatten; voor eerdere bondsjaren raadplege men
oudere jaarverslagen

Tabel 4: Overzicht van de soorten uitspraken voorafgaande bondsjaren
Uitspraak

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

totaal
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bodemzaken:
eiser niet-ontvankelijk
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
vordering (deels) toegewezen
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
vordering (deels) afgewezen
0
0
2
0
0
1
1
1
1
3
veroordeling proceskosten
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
bijkomende uitspaken:
rectificatie gelast

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

voorzieningen:
vordering (deels) toegewezen
vordering (deels) afgewezen
overige voorzieningen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
1
0
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 09 – agendapunt 4e

JAARVERSLAG 2021 VAN DE REGLEMENTSCOMMISSIE
De reglementscommissie had in 2021 te maken met drie grotere onderwerpen:
- De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
- De aansluiting van de NTTB bij het Instituut Sport en Recht (ISR) voor dopingzaken
- De organisatieontwikkeling van de NTTB.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (eigenlijk een aanpassing van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek) werd op 1 juli 2021 van kracht. Voor de NTTB leidde deze Wet tot twee aanvullingen in de
Statuten: een regel over het voorkomen van belangenverstrengeling bij Hoofdbestuursleden en het regelen
van het besturen van de NTTB bij ontstentenis of niet beschikbaar zijn van alle leden van het
Hoofdbestuur. De Bondsraad heeft in juni de laatste situatie ingevuld door die bevoegdheid tijdelijk bij de
Bondsraad te leggen, met daarbij de opdracht zo snel mogelijk een Bondsraad bijeen te roepen waarin een
nieuw bestuur kan worden benoemd.
In de najaarsbondsraadsvergadering werd de aansluiting van de NTTB, uitsluitend voor dopingzaken, bij
het ISR vastgelegd door wijziging van de Statuten en enkele regels in het Algemeen Reglement en het
Tuchtreglement.
De WADA-code van 2021 vereist dat beroepszaken in dopingzaken door een volledig van een sportbond
onafhankelijke rechter worden behandeld. In Nederland kan dit alleen bij het Instituut Sport en Recht (ISR).
Hoewel de afspraak tot aansluiting reeds in november 2020 is gemaakt, heeft het helaas een jaar geduurd
voordat deze ook een feit was. Reden was de weinig flexibele opstelling van het ISR. Het ISR hield vast
aan letterlijk overnemen van een zeer groot aantal bepalingen in de Statuten, die volgens de
Reglementscommissie, hierin bijgestaan door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep,
grotendeels al in de Statuten en andere reglementen waren opgenomen. Gezien het feit dat doping in de
mens in tafeltennis een betrekkelijk klein probleem is, hebben de drie commissie deze discussie niet op de
spits gedreven en hebben, enigszins contre coeur, alsnog de versie van het ISR aan de Bondsraad laten
voorleggen. De Bondsraad heeft de aanpassingen in december 2021 vastgesteld.
Door de aansluiting bij het ISR heeft de NTTB geen eigen Anti-Dopingreglement meer.
De Reglementscommissie heeft op een aantal momenten deelgenomen aan de discussies over de
organisatieontwikkeling van de NTTB en de reglementaire gevolgen daarvan. In 2021 heeft dit nog niet
geleid tot daadwerkelijke aanpassing van reglementen. Duidelijk is wel dat in 2022 een grootschalige
aanpassing nodig zal zijn van de Statuten, het Algemeen Reglement en het Competitiereglement en dat
een aantal andere reglementen hierop zal moeten worden aangepast. Verwacht wordt dat het
Afdelingsreglement grotendeels zal vervallen en dat het resterende deel zal worden opgenomen in het
Algemeen Reglement.
Verder heeft de Bondsraad in 2021 een aantal andere reglementswijzigingen vastgesteld. In het Algemeen
Reglement is de leeftijdsgrens van jeugdleden aangepast aan de nieuwe leeftijdsindelingen die de NTTB in
navolging van ITTF en ETTU heeft ingevoerd. Daarnaast is in het Algemeen Reglement het leveren van
persoonsgegevens aan NOC*NSF voor het Case Managementsysteem seksuele intimidatie in de sport
geregeld.
In het Competitiereglement is artikel 28 aangepast om wedstrijden met 7 sets in de landelijke competities
mogelijk te maken en zijn de teksten over de eredivisies en het landskampioenschap verhelderd.
De Reglementscommissie adviseert met enige regelmaat verenigingen, Hoofdbestuur, Bondsraad en
andere NTTB-organen over de toepassing van de AVG, waaronder de toepassing van anonimiteit in de
leden- en competitieadministratie, de inhoud van de Toestemmingsverklaring en de Privacyverklaring
alsmede de geheimhoudingsplicht van NTTB-functionarissen die toegang hebben tot persoonsgegevens.
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Zoals gebruikelijk heeft de Reglementscommissie in samenwerking met de Scheidsrechterscommissie het
Hoofdbestuur geassisteerd bij de verwerking van de wijzigingen in de Spelregels. De belangrijkste
aanpassing is dat vanaf 1 oktober 2021 de bekleding van het bat aan één zijde een andere kleur mag
hebben dan helder rood, mits deze voldoende verschilt van zwart en van de kleur van de bal.
Naast deze activiteiten heeft de Reglementscommissie adviezen gegeven aan Bondsraadsleden, het
Hoofdbestuur, afdelingen en verenigingen over de uitleg van diverse reglementen. Een aantal voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglementaire verplichtingen rond specifieke taken in het Hoofdbestuur (o.a. secretaris)
Benoemen van leden van commissies van bijstand van het Hoofdbestuur
Bevoegdheden van het College van Voorzitters richting Hoofdbestuur en vice versa
Al dan niet aangaan van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering door NTTB verenigingen
Herbenoeming van Bondsraadsleden
Bevoegdheden van ad interim Afdelingsbestuursleden
Stemrecht en quorum in afdelingsledenvergaderingen
Contributie voor Ereleden en Leden van Verdienste van afdelingen
Status van een RTN (Regionaal Trainingsnetwerk) binnen de NTTB
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Scheidsrechterscommissie
Lidmaatschap NTTB van vertrouwenscontactpersonen
Gevolgen wijziging leeftijdsgrens jeugd-senioren voor contributie
Competitie spelen door niet-competitiegerechtigde spelers
Het spelen in meerdere teams in dezelfde competitie
Modelstatuten voor NTTB-verenigingen en de toepassing daarvan.
Begin- en einddatum van competities
Het recht op spelen in een klasse na meerdere niet-gespeelde of niet-voltooide competities
De speellocatie van een vereniging
Het handhaven van individuele resultaten uit competitiewedstrijden van uit de competitie
teruggetrokken teams

De Reglementscommissie kent nog steeds twee vacatures.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 10 – agendapunt 4f

JAARVERSLAG 2021 VAN DE FONDSBEHEERSCOMMISSIE VAN HET
LANDELIJK STEUNFONDS
1. Inleiding
De Fondsbeheerscommissie kwam in het verslagjaar niet fysiek in vergadering bijeen. De commissie
onderhield onderling contact, telefonisch en per e-mail.
Aan t.t.v. Taverbo te Boxtel werd per 1 juni 2021 een lening verstrekt van € 10.000,=. Een en ander met
een looptijd van 8 jaar en een rente van 1%.
TTCV Veghel maakte gebruik van de mogelijkheid om de lening uit het steunfonds vroegtijdig volledig af te
lossen.
2. Accommodatiezaken
Ook 2021 was, vanwege de pandemie, voor veel tafeltennisverenigingen weer een jaar met de nodige
onzekerheid over onder meer beperkende maatregelen en de financiële gevolgen van de huidige situatie.
Dit wilde overigens niet zeggen dat de verenigingen hebben stilgezeten. Door Peter van Mil en
medewerkers van het Bondsbureau werden plannen en accommodaties (al dan niet digitaal) beoordeeld
en zijn er begrotingen van kosten van achterstallig en toekomstig onderhoud gemaakt.
Echter, grotere investeringen werden, ondanks de lage rentestand, in de wacht gezet in afwachting van
betere tijden. Verder werd van de nood een deugd gemaakt om de status van hun speelzalen c.a. nog
eens goed vast te stellen. Nog wél uitgevoerde en opgeleverde renovaties van diverse accommodaties zijn
soms zonder verdere feestelijkheden in gebruik genomen.
Helaas dwong een nieuwe lockdown tot het opnieuw sluiten van de accommodaties.
Al met al veel ideeën, plannen en gedachten over de toekomst maar nu even niet.
Kleinere projecten werden tussen de lockdowns door nog wel met horten en stoten uitgevoerd. De
betreffende t.t.v.'s waren hierbij gelukkig in staat om deze projecten zelf te financieren; zij hoefden
hiervoor dus geen beroep te doen op het Landelijk Steunfonds. De meeste aandacht ging daarbij uit naar
vernieuwing van verlichting en verbeteringen van de ventilatie.
Enkele commissies van de NTTB werkten samen met NOC *NSF aan de opzet van een nieuw, veel
omvattend “Digitaal Handboek Sportaccommodaties (DHS)”. Daarin is per olympische sport een plaats
ingeruimd inzake planning, ontwerp, bouw, beheer, exploitatie of onderhoud.
Een en ander in de breedste zin van het woord, in aansluiting met de regels per sportbond én met
inachtneming van het geldende bouwbesluit. Gelukkig waren de genoemde onderwerpen voor de
tafeltennisbond reeds grotendeels bekend terrein, gezien onze aandacht die door de jaren heen al aan
accommodatiezaken is gegeven.
3. Samenstelling van de commissie
In 2021 was Ad Bouwman aftredend volgens het daartoe opgestelde rooster. Hij stelde zich herkiesbaar en
werd in de Bondsraadvergadering van 26 juli 2021 opnieuw benoemd als lid van de commissie.
Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van de commissie als volgt:
Jacques Derksen
voorzitter
Kapelle
Ad Bouwman
penningmeester, secr.
Nijmegen
Peter van Mil
accommodatiezaken
Veghel
Jan-Gerard Wever
lid namens het HB
Den Haag
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4.
Financiën
4.1
Balans per 31 december
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31-12-21
€

activa:
lopende leningen Steunfonds
Overdracht saldi ZuidWest

66.000
4.110
70.110

af: daarop geboekte aflossingen

33.840
36.270

bank - spaarrekening
bank - betaalrekening

75.000
1.565

nog te ontv. rente leningen t.t.v.'s

4.2

31-12-20
€
73.500
5.460
78.960
./.

31-12-21
€

31-12-20
€

eigen vermogen

113.011

112.601

12

14

43.005
35.955
76.023
454

188
113.023
=====

passiva

nog te betalen
bankkosten

183
112.615
====

113.023
=====

112.615
=====

Exploitatierekening
begroting 2021

rentebaten leningen u/g verenigingen
af: bankkosten minus –rente

werkelijk 2021 begroting 2022

450
120
330

534
124
410
===

450
130
320

4.3
Toelichting op het financieel overzicht 2021
In de posten “lopende leningen” en “ontvangen aflossingen” zijn per eind december 2021 niet meer
opgenomen de in 2020 volledig afgeloste leningen van de tafeltennisverenigingen Kracht & Vriendschap te
Renkum, Luto te Tilburg en 2x SAR ’72 te Kloosterzande.
Het verloop van het eigen vermogen was in 2021 als volgt:
saldo per 1 januari 2021
bij: resultaat
saldo per 31 december 2021

€ 112.601
"
410
€ 113.011
=======

5. Overzicht verstrekte nog lopende leningen in 2020 resp. 2021
verenigingen
plaats
oorspr.
restant
restant
hoofdsom hoofdsom
hoofdsom
leningen 31-12-2020
31-12-2021

looptijd ingangsdatum
(in jaren) overeenkomst

Westerzicht
Swift
Dordrecht
Almere United
TTCV 1)
Shot
Tielse TTC
Kluis
Taverbo

10
10
10
6
10
10
10
10
8

01-10-2013
01-12-2013
16-03-2015
01-07-2015
01-11-2015
01-06-2017
16-08-2020
02-12-2020
01-06-2021

22.250

1.500
1.500
2.000
0
0
4.500
7.200
9.000
10.000
34.500

600
855
1.455

0
570
570

10
10

18-02-2011
14-10-2013

35.955
=====

36.270
======

Vlissingen
Deventer
Dordrecht
Almere
Veghel
Wageningen
Tiel
Geleen
Boxtel

7.500
7.500
5.000
3.000
7.500
7.500
8.000
10.000
10.000
73.500
Overgenomen nog lopende leningen ZuidWest
TTCV 2)
Veghel
2.400
Westerzicht
Vlissingen
1.710
4.110
70.110
======

2.250
2.250
2.500
500
3.750
5.250
8.000
10.000

Nijmegen, januari 2022
Jacques Derksen, Ad Bouwman, Peter van Mil, Jan-Gerard Wever
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Historisch overzicht van alle door de Fondsbeheerscommissie gehonoreerde aanvragen, inclusief
de saldi van de in 2018 overgenomen leningen aan t.t.v.’s van de afdeling ZuidWest
geldleningen verstrekt aan de
tafeltennisverenigingen:

ten behoeve van:

bedrag:

rente

Taverbo

Boxtel

2021

vervanging verlichting, schilderwerk, enz.

€

10.000,=

1%

TTTC
Kluis

Tiel
Geleen

2020
2020

aanpassing led-verlichting en ventilatie
vervangen verlichting, schilderen wand/plafond

€
“

8.000,=
10.000,=

1%
1%

2018

overgedragen saldi van leningen ZuidWest

“

7.460,=

2%

Shot
Dordrecht
Almere United
TTCV

Wageningen
Dordrecht
Almere
Veghel

2017
2015
2015
2015

verhuizing en herhuisvesting tt-accommodatie
reparatie lekkage dak en vervanging dakgoten
financiering aankoop tafeltennistafels
renovatie tafeltennisaccommodatie

“
“
“
“

7.500,=
5.000,=
3.000,=
7.500,=

2%
2%
2%
2%

Westerzicht
Swift

Vlissingen
Deventer

2013
2013

vervanging dakopbouw tt-accommodatie
mede-financiering renovatie tt-accommodatie

€
“

7.500,=
7.500,=

2%
2%

Cevelum

Cuijk

2012

mede-financiering reparatie dakopbouw

“

2.500,=

2%

Panningen ’74
Disnierats

Panningen
Hoorn

2011
2011

renovatie van douches en kleedkamers
mede-financiering gerflor tafeltennisvloer

“
“

5.000,=
7.500,=

2%
2%

Luto
Kracht & Vr.
TOGB
Sar ’72

Tilburg
Renkum
Berkel/Rodenrijs
Kloosterzande

2010
2010
2010
2010

vervanging centrale verwarmingssysteem
aanbrengen plafond en armaturen
aanbrengen luifel en herstellen kozijnen enz.
nieuwbouw clubgebouw

“
“
“
“

6.000,=
6.000,=
7.500,=
5.500,=

2%
2%
2%
2%

Tios ’51
Het Markiezaat
HTC

Tilburg
2009
Bergen op Zoom 2009
Hoofddorp
2009

realisatie nieuwe speelzaal
inrichting kantine, keuken en bestuurskamer
nieuwbouw tafeltennisaccommodatie

“
“
“

7.500,=
7.500,=
6.000,=

2%
2%
2%

Flash

Eindhoven

2008

verbouwing kleedruimtes, realiseren douches

“

7.500,=

2%

TTCV

Veghel

2007

groot onderhoud en verbeteringen t.t.-accomm.

“

5.000,=

2%

FvT
LTTC

Rotterdam
Lelystad

2006
2006

nieuwe accommodatie annex kantine
renovatie accommodatie

“
“

5.000,=
5.000,=

3%
3%

ODT

Roosendaal

2004

realisatie van nieuwe t.t.-accommodatie

“

5.000,=

3%

De Sprint
Destatec
Heino
DTTC ‘78
De Toekomst
OTTC
Return

Brielle
Swalmen
Heino
Appingedam
Lochem
Oss
Oss

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

nieuwe cv-ketel en aanpassing waterleidingnet
nieuwbouw verenigingsaccommodatie
herbouw door brand verwoeste accommodatie
realiseren nieuw onderkomen
verbouwing en inrichting t.t.-accommodatie
verbouwing verenigingsaccommodatie
verbouwing accommodatie

“
“
“
“
“
“
€

5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
5.000,=
4.600,=

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

.o.o.o.o.o.o.
VVV
Borgmeren

Leidschendam
Harkstede

2001
2001

renovatie kantine
opzetten satellietvereniging

f
“

10.000,=
2.400,=

3%
0%

Pitt ’75

Capelle/ Ijssel

2000

nieuwbouw verenigingsaccommodatie

“

10.000,=

3%

Taverbo/de Rots Boxtel
Kracht & Vr.
Renkum

1999
1999

nieuwbouw en inrichting accommodatie
nieuwbouw tafeltennisaccommodatie

“
“

10.000,=
10.000,=

3%
3%

Hercules
Docos
De Veluwe

1997
1997
1997

verbouwing t.t.-accommodatie
vernieuwen dak en verlichting
verbouwing t.t.-accommodatie

“
“
“

10.000,=
10.000,=
10.000,=

3%
3%
3%

Terborg
Leiden
Apeldoorn
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Helden ‘67
TTCL
Red Star ’58
Buitenpost
DTS
Heksenberg

Helden
Leusden
Goirle
Buitenpost
Enschede
Heerlen

1996
1996
1996
1996
1996
1996

aanschaf nieuwe tafels
renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw
uitbreiding van eigen accommodatie
verbouwing eigen accommodatie
realisatie b-accommodatie
renovatie kleedkamers en aanschaf nieuwe tafels

“
“
“
“
“
“

6.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
5.250,=

3%
3%
3%
3%
3%
3%

WPK/SVN
Emmeloord

Naaldwijk
Emmeloord

1995
1995

uitbreiding kantine
aankoop gymnastieklokaal

“
“

5.000,=
10.000,=

3%
3%

ATTC ’77
TTCV

Aarle-Rixtel
Veghel

1994
1994

aanbouw gymzaal
bouw clubgebouw

“
“

10.000,=
10.000,=

3%
3%

Relax
Luto
Midlum
HTC
Olst
Rijnsoever
Litac
FTTC
SVE

Didam
Tilburg
Midlum
Hoofddorp
Olst
Katwijk
Lichtenvoorde
Franeker
Utrecht

1993
1993
1993
1993
1992
1992
1992
1992
1992

verbouwing t.t.-accommodatie
verbouwing tafeltenniscomplex
realisatie t.t.-accommodatie
realisatie eigen accommodatie
aanleg douches
uitbreiding tafeltenniscomplex
realisatie t.t.-accommodatie
bouw tafeltenniscentrum
bouw eigen accommodatie

“
“
“
“
“
“
“
“
“

10.000,=
10.000,=
2.500,=
10.000,=
4.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=
10.000,=

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

Kruiskamp
Een en Twintig
Disnierats

Den Bosch
Beek en Donk
Hoorn

1991
1991
1991

bouw clubhuis aan bestaande sporthal
bouw instructielokaal c.q. kantine
realisatie eigen accommodatie

“
“
ƒ

10.000,=
10.000,=
10.000,=

4%
4%
4%
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 11 – agendapunt 4g

JAARVERSLAG 2021 VAN DE COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN
De Commissie Onderscheidingen (CO) is op 21 november 2020 door de Bondsraad ingesteld als vaste
commissie van de Bondsraad, met als voorzitter Joop van Raaij en als leden Charlotte Appels, Emie
Dekker, Ina Wiekart en Jolanda Paardekam.
In 2021 heeft de CO viermaal plenair vergaderd. Tijdens de eerste (online) vergadering op 11 januari is
Charlotte Appels tot secretaris benoemd en is de werkprocedure voor de commissie overeengekomen.
Tevens werd de procedure om een aanvraag voor een onderscheiding in te dienen besproken en het
bijbehorende aanvraagformulier afgerond. Vanaf eind maart staan de aanvraagprocedure en het
aanvraagformulier op de site van de NTTB (https://www.nttb.nl/over-nttb/onderscheidingen/).
In 2021 zijn twee aanvragen voor onderscheidingen binnengekomen. De beide aanvragen zijn besproken
in de vergaderingen van de CO en hebben geleid tot de benoeming van Peter Hanning tot Lid van
Verdienste van de NTTB op 26 juni 2021 en van Ronald Kramer tot Erelid van de NTTB op 24 oktober
2021.
De benoemingen vinden plaats door de CO. De Oorkondes met een bijbehorend beeldje en met een
schriftelijke toelichting op het besluit van de CO zijn uitgereikt door NTTB-voorzitter Jan Simons in
aanwezigheid van een of twee leden van de CO.
Het aantal benoemingen in 2021 wijkt niet echt af van het aantal benoemingen over de afgelopen 20 jaar:
gemiddeld bijna 2 Leden van Verdienste per jaar en gemiddeld 1 Erelid per 3 jaar.
In het najaar van 2021 heeft de CO zich op verzoek van het Hoofdbestuur gebogen over de vraag wanneer
iemand in aanmerking zou kunnen komen voor toekenning van het Bondsridderschap. Tijdens een
bijeenkomst van de CO is het voorstel voor de procedure van de toekenning van het Bondsridderschap
afgerond en naar de Bondsraad gestuurd voor behandeling tijdens de bondsraadvergadering van 11
december 2021. De Bondsraad heeft het voorstel goedgekeurd en de procedure zal begin 2022
opgenomen worden in het bestaande “AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB” op de NTTBsite.
Binnen het aanvraagformulier is niet alleen het in te vullen deel opgenomen, maar ook een toelichting op
de te volgen procedure en een toelichting op de criteria voor Ereleden, Leden van Verdienste en (in 2022
ook) het Bondsridderschap.
Hoewel ieder NTTB-lid hoofdaanvrager kan zijn bij het aanvragen van een onderscheiding NTTB, doet de
CO een speciaal beroep op die bestuurders en functionarissen die vanwege hun functie binnen de NTTB
inzicht en overzicht hebben op de bijzondere verdiensten van NTTB-leden op regionaal of landelijk niveau.
Zij worden gevraagd om extra oplettend te zijn en indien van toepassing een aanvraagprocedure te starten.
Wellicht ten overvloede wijst de CO er op dat zijzelf geen aanvraagprocedures kan starten.
De Commissie Onderscheidingen
Joop van Raaij, Charlotte Appels, Emie Dekker, Ina Wiekart en Jolanda Paardekam
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 12 – agendapunt 5a

RAPPORTAGE VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Ter voorbereiding van de Bondsraadvergadering van 2 juli 2022

Geachte Bondsraadleden,
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad over het gesprek dat
3 juni 2022 online is gevoerd over de Jaarrekening 2021.
Aanwezig waren Jan-Gerard Wever (penningmeester), Teun Plantinga (Bondsbureau), Pieter de Kok
(Coney Minds Accountants) en Wim Vreeburg (FC). Vooraf en na afloop hebben Raimo Kool en Wim
Vreeburg met elkaar overlegd.
1. Status accountantscontrole Jaarrekening
De accountant heeft aangegeven dat met dagtekening 10 juni 2022 een goedkeurende
accountantsverklaring zal worden afgegeven over de Jaarrekening 2021.
2. Jaarrekening 2021
A) Staat van Baten en Lasten
Ook in 2021 zijn veel activiteiten vanwege Covid-19 niet of slechts gedeeltelijk doorgegaan, waaronder de
voorjaarscompetitie. Dit heeft zijn weerslag op de gerealiseerde baten en lasten.
De baten zijn in 2021 € 2.131.000. Deze zijn vergeleken met 2020 stabiel gebleven. Opmerkelijk omdat de
Opbrengst contributies met ruim € 330.000 afnam, vooral door het niet in rekening brengen van het
competitiegerechtigd tarief voor het eerste halfjaar. De afname ontstond verder door enig ledenverlies en
minder deelname aan de competities. De opbrengsten van Subsidies namen echter met zo’n € 320.000
toe. Dit kwam door extra ontvangsten vanuit NOC*NSF en door landelijke steunmaatregelen waarvan
vanuit het Bondsbureau alert gebruik gemaakt is. De opheffing van de Federatie met de Schermbond
zorgde voor een bijzondere bate van € 74.500. Daarover verderop meer.
De lasten namen in 2021 vergeleken met 2020 met € 90.000 toe tot € 2.003.000. Dit had bijna volledig met
de exploitatie te maken.
Per saldo leverde dit in 2021 een positief exploitatiesaldo op van € 128.000 (€ 2.131.500 – € 2.003.000).
B) Balans
Activakant: Het hoge bedrag aan liquide middelen valt op: € 1.302.000: een toename van € 150.000. Voor
een groot deel komt deze toename door de extra ontvangsten bij de opheffing van de Federatie.
Passivakant: Er is € 42.800 als personeelsvoorziening vastgelegd voor Deskundigheidsbevordering
waarvan € 36.000 is gefinancierd vanuit de ontvangsten van het opheffen van de Federatie. De accountant
heeft aangegeven dat dit akkoord is mits dit in de loop van dit jaar vergezeld gaat van een toekenningsplan. Ook vanuit de Federatie is een bedrag als bijzondere bate verantwoord. Hiervan is een bestemmingsreserve gevormd, namelijk de Continuïteitsreserve professioneel kader van
€ 71.200.
Vanuit het exploitatieoverschot zijn twee bestemmingsreserves aangevuld: Taskforce met € 25.000 en
Automatisering met € 40.000. Gelet op de ruime financiële situatie is de beschikbaarstelling van deze twee
aanvullingen geen probleem. Het delen van het plan op hoofdlijnen met de Bondsraad wordt geadviseerd.
Het onverdeeld resultaat is € 192.700. Dit bedrag is bijna zo groot als het bedrag dat eerder uit de
Bestemmingsreserve gehaald is en kan weer toegevoegd worden aan de Algemene reserve.
Het weerstandsvermogen komt dan uit op € 865.400
Op basis van de begroting 2022 moet deze minimaal bedragen: € 422.000. Daar wordt ruim aan voldaan.
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C) Functionele exploitatierekening 2021 (bijlage 1)
Deze exploitatierekening sluit aan bij de in november 2020 goedgekeurde begroting voor 2021.
De opbrengsten zijn € 179.000 hoger uitgekomen dan begroot, de kosten zijn € 50.000 hoger dan begroot.
Het saldo van deze bedragen is het eerder aangehaald (positieve) exploitatiesaldo plus rentebaten: €
179.000 - € 50.000 = € 129.000.
Bij ABZ valt de flinke onderbesteding bij de Afdelingen op.
Bij Opleidingen valt het lage bedrag voor Kadervorming-Algemeen op. Dit betreft een tijdelijke verschuiving
van werkzaamheden van Opleidingen naar Topsport. Vanwege behoefte aan extra coördinatie voor
topsport is de betreffende coördinator het afgelopen jaar deels ingezet voor topsport.
Bij Topsport is te zien dat mede door extra inkomsten van subsidies NOC*NSF meer activiteiten zijn
geweest bij Dames en bij Para.
Inmiddels zijn alle afdelingsadministraties in de Bondsadministratie volledig geïntegreerd.
3. Advies Financiële Commissie
De FC constateert dat de financiële situatie van de NTTB over 2021 te duiden is als solide naar
resultaat en naar vermogen.
- De FC beveelt de Bondsraad aan om aan het Hoofdbestuur een globaal plan voor de extra
investeringen in Taskforce en Automatisering te vragen. Dit kan een korte verklaring zijn over wat
het Hoofdbestuur met deze investering beoogt.
- Gelet op de eigen bevindingen en het oordeel van de accountant adviseert de FC de
Bondsraadvergadering
(1) om akkoord te gaan met de verdeling van het exploitatieresultaat;
(2) om décharge voor het financiële beleid van het Hoofdbestuur over het jaar 2021 te verlenen; en
(3) in het bijzonder aan de penningmeester décharge voor het gevoerde financieel beheer te
verlenen.
4. Herbenoeming accountant
Ook in 2022 hebben wij de accountant ervaren als professioneel, betrokken bij de sport en meedenkend
om de administratie te optimaliseren. De FC adviseert daarom de Bondsraad om de accountant, Coney
Minds uit Rotterdam, te herbenoemen voor het boekjaar 2022.
4 juni 2022, de Financiële Commissie,
Raimo Kool, Wim Vreeburg
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 14 – agendapunt 5c

DECHARGE VAN HET HOOFDBESTUUR VOOR HET GEVOERDE
BELEID EN VAN DE PENNINGMEESTER VOOR HET FINANCIEEL
BEHEER
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 15 – agendapunt 5d

BENOEMEN ACCOUNTANT
Overeenkomstig artikel 21, lid 3 van de Statuten kan de Bondsraad op voordracht van het Hoofdbestuur
een accountant benoemen voor de controle van de jaarrekening.
Het Hoofdbestuur stelt u voor de huidige accountant, Accountant Coney te Rotterdam, tot accountant te
benoemen voor het jaar 2022.
De Financiële Commissie kan zich met dit voorstel verenigen.
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Bondsraadsvergadering 26 juni 2021
Bijlage 16 – agendapunt 5e

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M MEI 2022

30

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN TOT EN MET MEI 2022
Het is goed om te zien dat na de lastige coronaperiode het tafeltennis overal weer is hervat. Dit brengt met
zich mee dat de kosten en opbrengsten van de NTTB, na het bijzondere jaar 2021, weer het gebruikelijke
patroon van de jaren vóór 2020 volgen.
De rapportage bestaat uit de verwachting voor de uitkomst over 2022, afgezet tegen de begroting. De
verwachting is opgesteld aan de hand van de cijfers tot nu toe, de bekende afwijkingen en inschattingen
t.a.v. geplande activiteiten. Omdat de contributie met alle effecten op het ledenbestand door corona lastig
in te schatten waren is ervoor gekozen om in deze rapportage de cijfers tot en met mei mee te nemen
zodat van twee facturatierondes de informatie kon worden meegenomen.
De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de begroting tot nu toe zijn de volgende:
Inkomsten: (+ € 19.000)
• Contributie:
Het ledental vertoont een hoopgevende trend. Het netto aantal leden ligt boven de verwachting.
Hoewel het aantal competitiespelers, met name bij de jeugd, iets achterblijft wordt verwacht dat
rond € 18.000 meer zal binnenkomen dan begroot.
•

Subsidie NOC*NSF:
De subsidie van NOC*NSF voor het algemeen functioneren is € 34.000 lager dan begroot. De
subsidies voor topsport zijn in lijn met de begroting.

•

Sponsoring:
De NTTB heeft in het voorjaar een nieuwe overeenkomst gesloten met TeamNL. Er is ook een
nieuwe overeenkomst met de NOS gesloten. Bij elkaar wordt nu, na aftrek van kosten voor
tegenprestaties, rond € 35.000 extra inkomsten verwacht.

Uitgaven (+ € 14.000):
• Op dit moment is alléén gesignaleerd dat de salariskosten afwijken van de begroting. De CAOstijging is hoger uitgevallen en de pensioenpremies zijn gestegen. Deze afwijking bedraagt alles
bijeen genomen ongeveer € 15.000.
Per saldo is de afwijking t.o.v. de begroting nog te verwaarlozen.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 17 – agendapunt 6a

VERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN
Tot nu toe zijn hiervoor geen aanmeldingen ontvangen.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 18 – agendapunt 6c

BENOEMING BONDSRAADSLEDEN OP FUNCTIEZETELS
De Bondsraadsleden die zitting hebben op een functiezetel moeten volgens de Statuten dit jaar
herbenoemd worden.

De Bondsraadsleden op een functiezetel hebben zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming voor een
periode van drie jaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer E. van de Zedde opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Organisatie;
de heer E. van Veenendaal opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Marketing &
externe communicatie;
de heer T.H. IJzerman opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Topsport;
de heer R. Koops opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Breedtesport;
de heer A. Huiden opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Atletencommissie;
de heer W.L.H. Engelen opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de functiezetel Wedstrijdsport.

Het Hoofdbestuur stelt voor de heer W. Vreeburg opnieuw te benoemen tot Bondsraadslid op de
functiezetel Opleidingen voor een periode van een jaar, vanwege het bereiken van de maximale
zittingsduur van 9 jaar.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 19 – agendapunt 6c

VERKIEZING LEDEN VASTE COMMISSIES VAN DE BONDSRAAD
a)

Tuchtcommissie

BENOEMING LEDEN VAN DE TUCHTCOMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer A.M.F. Geerling.
De heer Geerling is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer A.M.F. Geerling opnieuw te benoemen tot lid van de Tuchtcommissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.

b)

Commissie van Beroep

BENOEMING LID VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer prof. mr. H.J.B. Sackers.
De heer Sackers is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer prof. mr. H.J.B. Sackers opnieuw te benoemen tot voorzitter van de Commissie van Beroep van de
Nederlandse Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.

c)

Financiële Commissie

BENOEMING LEDEN VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer R. Kool.
De heer Kool is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer R. Kool opnieuw te benoemen tot lid van de Financiële Commissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond.
Met deze herbenoeming is er nog een vacature in deze commissie.
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Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering kandidaten worden gesteld.

d)

Reglementscommissie

BENOEMING LEDEN REGLEMENTSCOMMISSIE
In de Reglementscommissie zijn twee vacatures. Er hebben zich geen kandidaten voor het vervullen van
deze vacatures gemeld.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering kandidaten worden gesteld.

e)

Fondsbeheerscommissie

BENOEMING LID FONDSBEHEERSCOMMISSIE
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer J. Derksen.
De heer Derksen is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer J. Derksen opnieuw te benoemen tot lid van de Fondsbeheercommissie van de Nederlandse
Tafeltennisbond.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.

f)

Commissie Onderscheidingen

BENOEMING LID COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN
Overeenkomstig het daartoe vastgestelde rooster is aftredend de heer N. Dekker.
De heer Dekker is opnieuw benoembaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor:
de heer N. Dekker opnieuw te benoemen tot lid van de Commissie Onderscheidingen van de Nederlandse
Tafeltennisbond.
Met deze herbenoeming is er nog een vacature in deze commissie.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 van het Algemeen Reglement kunnen tot uiterlijk tien
dagen voor de datum van de Bondsraadsvergadering andere kandidaten worden gesteld.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 20 - agendapunt 7a

WIJZIGINGEN STATUTEN
Artikel 14 lid 4 luidt als volgt
Artikel 14 Hoofdbestuur
4. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat
jaarlijks volgens een door het Hoofdbestuur vast te stellen rooster ongeveer een/derde van het aantal
leden aftredend is: aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De maximale aaneengesloten
zittingstermijn voor een lid van het Hoofdbestuur bedraagt negen jaar. Na een aaneengesloten
zittingstermijn van negen jaar is de betrokken persoon ten minste drie jaar niet meer verkiesbaar als
Hoofdbestuurslid.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt aan te passen:
Artikel 14 Hoofdbestuur
4. De leden van het Hoofdbestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaar, met dien verstande dat
jaarlijks volgens een door het Hoofdbestuur vast te stellen rooster ongeveer een/derde van het aantal
leden aftredend is: aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De maximale aaneengesloten
zittingstermijn voor een lid van het Hoofdbestuur bedraagt negen jaar. Na een aaneengesloten
zittingstermijn van negen jaar is de betrokken persoon ten minste drie jaar niet meer verkiesbaar als
Hoofdbestuurslid.
De Bondsraad kan de aaneengesloten termijn van een Hoofdbestuurslid met maximaal 3 jaar verlengen,
indien de Bondsraad van oordeel is dat deze verlenging noodzakelijk is voor de uitvoering van het door
de Bondsraad vastgestelde beleid.

Artikel 17 lid 9 luidt als volgt
Artikel 17 Bondsraad
9. De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid bedraagt 9 jaar.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt aan te passen:
Artikel 17 Bondsraad
9. De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid bedraagt 9 jaar. De Afdelingsledenvergadering kan de
termijn van een door haar benoemd Bondsraadslid van wie deze zittingstermijn is verstreken met maximaal 3
jaar verlengen, indien de Afdelingsledenvergadering dit noodzakelijk acht om de continuïteit van de
vertegenwoordiging van de afdeling in de Bondsraad te waarborgen.
Toelichting
Bij de wijziging van de Statuten in 2009 in het kader van de doorvoering van de Code Goed Sportbestuur is
besloten voor zowel leden van het Hoofdbestuur als leden van de Bondsraad een maximale zittingstermijn in
te voeren.
Op dit moment staan de Statuten geen afwijking van deze maximale termijn toe. Recent is gebleken dat het
ontbreken van een mogelijkheid tot afwijken tot ongewenste situaties kan leiden. Dit geldt momenteel met
name voor de organisatieontwikkeling van de NTTB. Voor ten minste één lid van de Bondsraad en daarnaast
voor de huidige voorzitter van het Hoofdbestuur geldt dat hun maximale termijn in mei 2022 resp. december
2022 is bereikt. Voor beiden geldt dat er redenen zijn om aan te nemen dat het in het belang van de
organisatieontwikkeling is dat beiden tot de invoering van de nieuwe organisatievorm van de NTTB op hun
respectievelijke posities kunnen blijven zitten.
Met het oog hierop stelt het Hoofdbestuur voor om de Statuten zodanig aan te passen dat deze mogelijkheid
wordt geschapen. Het Hoofdbestuur legt hierbij een relatie met de organisatieontwikkeling, waardoor de
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reden van de verlenging duidelijk afgebakend is. Dat geldt ook voor de duur van de verlenging: deze hangt
samen met de besluitvorming van de organisatieontwikkeling.
De Code Goed Sportbestuur staat toe dat in specifieke gevallen gemotiveerd van de aanbevolen maximale
zittingstermijn kan worden afgeweken.
In de bondsraadsvergadering van november 2022 zullen geheel vernieuwde Statuten worden voorgelegd,
inclusief een bij de organisatieontwikkeling passende structurele invulling van de zittingstermijn en een
definitie van reden en duur van mogelijke afwijking daarvan.

Artikel 33 lid 3 luidt als volgt:
Artikel 33 Wijzigingen in de statuten
3. De Bondsraadsvergadering, waarbij ten minste twee/derde plus één van het maximale aantal
Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn, kan met een meerderheid van ten minste
twee/derde plus één van het maximaal aantal uit te brengen en geldig uitgebrachte stemmen besluiten
wijzigingen aan te brengen.
Het Hoofdbestuur stelt voor aan dit artikel als volgt te wijzigen:
Artikel 33 Wijzigingen in de statuten
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van ten minste twee derden (2/3)
van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden (2/3) van de
Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden (2/3) van de
Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
Bondsraadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3)
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Toelichting
In de informele Bondsraad van 2 april 2022 is gesproken over dit artikel en in het bijzonder de twijfel aan de
wijze waarop dit artikel gelezen dient te worden. Aan de hand van juridische adviezen van de voorzitters van
de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht en
nadere toelichting vanuit de Reglementscommissie is de Bondsraad akkoord gegaan met het formuleren van
een nieuwe en duidelijker tekst voor dit artikel.
Het verschil met de huidige situatie is dat met deze wijziging een wijziging van de Statuten kan worden
vastgesteld indien minimaal 2/3 van het aantal Bondsraadsleden aanwezig is en minimaal 2/3 van het
aanwezige aantal Bondsraadsleden instemt met de Statutenwijziging. Dit laatste aantal kan daarmee minder
zijn dan het huidige vereiste minimum van 17 Bondsraadsleden. Dit aantal was niet helder uit de tekst van de
Statuten op te maken, wel uit de toelichting bij het vaststellen van het artikel in 2009.

De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 21 - agendapunt 7b

INFORMATIE OVER KOMENDE REGLEMENTSWIJZINGEN ALS GEVOLG VAN
BESLUITEN OVER DE ORGANISATIEONTWIKKELING NTTB
Indien de Bondsraad in de vergadering van 2 juli instemt met de verdere invulling van het Inrichtingsplan
Organisatieontwikkeling NTTB zullen zowel de Statuten als een aantal reglementen gewijzigd moeten
worden. Deze wijzigingen zullen in de bondsraadsvergadering van november 2022 ter besluitvorming
worden voorgelegd.
De voorbereiding van de reglementswijzigingen ligt bij de Reglementscommissie, in samenwerking met
een aantal juridisch deskundigen waaronder de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht.
Naast voorstellen voor aanpassing van Statuten en reglementen zal een voorstel worden voorbereid voor
de overgangsperiode van de huidige naar de nieuwe situatie. Het betreft daarbij vooral de kieskringen, de
benoeming van de leden van de nieuwe Bondsraad en de datum waarop de nieuwe organen formeel gaan
functioneren.
Bij Statuten en reglementen gaat het in het kort om de volgende aanpassingen:
1. Statuten.
De organisatieontwikkeling vraagt om een groot aantal aanpassingen van de Statuten. Het betreft de
artikelen over het Hoofdbestuur, de Bondsraad, het stemrecht in deze organen, de Directeur-NTTB, de
afdelingen, het Afdelingsbestuur en het College van Voorzitters. Tevens is het voornemen de
Fondsbeheerscommissie, op dit moment een vaste commissie Bondsraad, in een commissie van het
nieuwe Bondsbestuur om te zetten.
2. Algemeen Reglement
Analoog aan de Statuten dienen ook hier de artikelen over de Bondsraad, het Hoofdbestuur, het College
van Voorzitters en de Fondsbeheerscommissie aangepast te worden. Daarnaast leidt het verdwijnen van
de afdelingen als bestuurslaag tot wijzigingen op vele plaatsen in dit reglement.
3. Reglement van Orde van de Bondsraad
Dit reglement moet worden aangepast aan de veranderingen die voor de Bondsraad als orgaan van de
NTTB worden ingevoerd. Omdat dit reglement vooral procedurele zaken rond vergaderingen van de
Bondsraad regelt, is de verwachting dat in dit reglement geen grote wijzigingen nodig zijn.
4. Afdelingsreglement
Met het verdwijnen van de afdelingen als bestuurslaag zal dit reglement als apart reglement komen te
vervallen. Enkele bepalingen die in de nieuwe situatie nodig blijven, zoals de kandidaatstelling en
benoeming van Bondsraadsleden en de status van Ereleden en Leden van Verdienste van afdelingen,
zullen in het Algemeen Reglement worden ondergebracht.
5. Competitiereglement
De belangrijkste wijziging in dit reglement is het samenbrengen van de huidige negen delen III (reglement
voor de landelijke competities en de acht nu door de Afdelingsledenvergaderingen vastgestelde
Afdelingscompetitiereglementen.
Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van de inhoud van de verschillende delen III, waarbij ook alle
nu geldende uitvoeringsbepalingen voor de verschillende competities worden meegenomen.
Doel is hieruit een nieuw Competitiereglement samen te stellen. Daarbij zal ook opnieuw worden bekeken
welke bepalingen in de toekomst in het door de Bondsraad vast te stellen reglement dienen te staan en wat
in door het nieuwe Bondsbestuur vast te stellen uitvoeringsbepalingen kan worden geregeld.
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Het is uitdrukkelijk de bedoeling om vooralsnog de reglementering rond competities aan te laten sluiten bij
de bestaande competities, zoals ook voorlopig de organisatie van de competities in 2023 niet direct zal
veranderen.
6. Toernooi- en Wedstrijdreglement
Dit reglement moet worden aangepast op het verdwijnen van de afdeling als bestuurslaag. Verwacht wordt
dat hiervoor alleen een aanpassing van de definities van de verschillende soorten toernooien nodig is. Het
Toernooi- en Wedstrijdreglement bevat vrijwel geen uitvoeringsbepalingen; deze worden per toernooi in de
uitnodiging voor het toernooi geregeld als uitvoeringsbesluiten.
7. Overige reglementen
Voor alle andere reglementen geldt dat deze waar nodig worden aangepast aan de nieuwe
organisatorische inrichting van de NTTB. Inhoudelijke wijzigingen zijn niet nodig. Het Reglement Seksuele
Intimidatie en het Reglement Matchfixing zullen door de organisatieontwikkeling niet worden gewijzigd.
Deze reglementen zijn gebonden aan internationale regels en sportbrede nationale afspraken.
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Bondsraadsvergadering 2 juli 2022
Bijlage 22 - agendapunt 7c

WIJZIGING REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE
Artikel 5 lid 6 luidt als volgt
Artikel 5 Registratie straf seksuele intimidatie
6. De betrokkene en het Hoofdbestuur kunnen van deze uitspraak binnen vier weken na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
Het Hoofdbestuur stelt voor dit lid als volgt aan te passen:
Artikel 5 Registratie straf seksuele intimidatie
6. De betrokkene en het Hoofdbestuur kunnen van deze uitspraak binnen een maand na de datum van
ontvangst van de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

Toelichting
Met deze wijziging wordt de termijn om in beroep te gaan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie
gelijk getrokken met de algemene termijn zoals genoemd in artikel 52 lid 2 van het Tuchtreglement.

De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen.
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