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AGENDA voor de Bondsraadvergadering van 

de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

op zaterdag 26 november 2022 om 9:00 uur 

op het Bondsbureau van de NTTB, Kelvinbaan 48 te Nieuwegein 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1 

Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie) 
Advies College van Voorzitters bijlage 28 
Notitie “Gevolgen organisatieontwikkeling op de invloed van de verenigingen  
op de competitie”  bijlage 29 
 

3. Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 

a. Besluitenlijst Bondsraadsvergadering d.d. 2 juli 2022 (ter vaststelling) bijlage 2 

b. Voortgang actielijst per 2 juli 2022 (ter informatie) bijlage 3 

 

4. Financiën 

a. Verslag van de Financiële Commissie (ter informatie) bijlage 4 

b. Begroting 2023 - inclusief tarievenlijst (ter vaststelling) bijlage 5 

c. Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2022 (ter informatie) bijlage 6 

 

5. Beleidsplannen en projectplannen 

a. Strategisch Plan 2023-2026 (ter vaststelling) ** bijlage 7 

b. Jaarplan 2023 (ter vaststelling) ** bijlage 8 

c. Activiteitenplannen afdelingen 2023 (ter informatie) bijlage 9 

 
6. Bestuurlijke zaken 

a. Organisatieontwikkeling: 
- Verrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB (ter vaststelling)  bijlage 10 
- Overgangsregeling functioneren (plv) Bondsraadsleden  bijlage 11 
- Reglementswijzigingen (ter vaststelling) – Artikelsgewijze toelichting bijlage 12 

i. Statuten (ter vaststelling)  bijlage 13 
ii. Algemeen Reglement (ter vaststelling)  bijlage 14 
iii. Competitiereglement (ter vaststelling)  bijlage 15 
iv. Toernooi- en Wedstrijdreglement (ter vaststelling) bijlage 16 
v. Trainerslicentiesreglement (ter vaststelling) bijlage 17 
vi. Reglement Orde van de Bondsraad (ter vaststelling) bijlage 18 
vii. Reglement Seksuele Intimidatie (ter vaststelling) bijlage 19 
viii. Tuchtreglement (ter vaststelling) bijlage 20 
ix. Arbitragereglement (ter vaststelling) bijlage 21 
x. Reglement Matchfixing (ter vaststelling) bijlage 22 
xi. Beheersreglement (ter informatie) bijlage 23 
xii. Nieuw vast te stellen reglement: Reglement Atletencommissie  

(ter vaststelling) bijlage 24 
b. Overige reglementen: 

i. Spelregels (ter informatie) bijlage 25 
ii. HB-besluiten (ter informatie)  bijlage 26 

 

7. Samenstelling Hoofdbestuur en Bondsraadscommissies (ter benoeming)  bijlage 27 

 

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

 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 

       ** Separaat 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

AANPASSINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE VAN HET 
VERGADERBOEK 
 
De beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen is toegevoegd. 

Het advies van het College van Voorzitters is toegevoegd (bijlage 28). 

De door de Bondsraad gevraagde notitie “Gevolgen organisatieontwikkeling op de invloed van de 

verenigingen op de competitie” is toegevoegd (bijlage 29). 

De Tarievenlijst is aangepast. 

 

 
 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN 
 
VRAGEN VAN WIM VREEBURG, FUNCTIEZETEL OPLEIDINGEN 
 

1. In het vergaderboek zijn links opgenomen. Deze hebben een licht gele kleur en zijn voor mij 
onleesbaar. Graag deze aanpassen naar een donkere kleur, bijvoorbeeld donkerblauw. 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Dit is inmiddels aangepast. 
 

2. Tarievenlijst, bijlage 5. 
Bij 8b) gaat het om: inzenden door het ene team en bevestigen (= digitale handtekening) door het 
andere team. 
Hoe heeft dit de afgelopen periode in Holland-Noord gewerkt? 
Kan hiervoor in 2023 een coulance regeling komen? 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Na een paar ‘opstartweken’ gaat dit nu erg goed. Vrijwel alle wedstrijden in Holland-Noord worden door 
beide teams bevestigd. In de landelijke competitie blijft dit iets achter, maar wordt dit veelal ook gedaan. De 
competitieleiders gaan hier coulant mee om. Zo zijn in ieder geval in de eerste speelweken hiervoor geen 
boetes uitgegeven. Een coulanceregeling is zeker bespreekbaar en wordt nu al door de competitieleiders 
toegepast. 

 
3. Tarievenlijst, bijlage 5 

Bij 18) gaat het om: Het niet tijdig verifiëren en bevestigen van de uitslagen in NAS door de 
wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team, per formulier. Dat betekent binnen twee dagen 
moet de wedstrijdsecretaris actie ondernemen. 
Hoe heeft dit de afgelopen periode in Holland-Noord gewerkt? 
Kan hiervoor in 2023 een coulance regeling komen? 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Ook hier zien we dat dit heel erg goed gaat. De wedstrijdsecretarissen verifiëren de wedstrijden erg snel in 
NAS. Ook hier zijn de competitieleiders coulant mee omgegaan, zeker in de beginfase. Een 
coulanceregeling is zeker bespreekbaar en wordt nu al door de competitieleiders toegepast. 
 

4. Bijlage 10, Organisatieontwikkeling 
4.4.2 Verkiezing (plaatsvervangende) Bondsraadleden 
Constatering: de verkiezingsprocedure is niet echt beschreven. 
a) Komt er een onafhankelijke kiescommissie? De uitvoering kan bij het Bondsbureau berusten 
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maar een commissie is nodig om onder meer de procedure vast te stellen, check op geldigheid van 
de kandidaat en de uiteindelijke stemming vast te stellen. 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Het HB is niet voornemens een commissie te vormen. Wel zal aanvullend op Algemeen Reglement artikel 
18 een procedurebeschrijving in detail worden gemaakt voor de verkiezingen door de Kieskringen.  
 

b) Wellicht is een proefstemming nodig om de werking van de gekozen verkiezingssoftware na te 
gaan. 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Bij de verkiezingen zal gebruik worden gemaakt van een elektronisch stemsysteem dat ook bij NOC*NSF en 
enkele andere sportbonden in gebruik is en daar goed werkt. Uiteraard zal voor het gebruik door de 
Kieskringen een handleiding worden gemaakt en zal zeker de eerste keren vooraf aan de verenigingen 
gelegenheid worden gegeven om vertrouwd te raken met deze software.  
 

c) Wie binnen de vereniging krijgt het recht om de verenigingsstem uit te brengen, de secretaris of 
de voorzitter? 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Elke vereniging wijst iemand aan die stemt en laat die persoon voorafgaand aan de verkiezingen als 
vertegenwoordiger registreren. Het maakt niet uit welke (bestuurs)functie die persoon heeft, zo lang helder 
is wie het is en dat deze persoon gemandateerd is de vereniging te vertegenwoordigen. De wijze van 
registratie zal nader worden beschreven in de procedurebeschrijving voor de verkiezingen door de 
Kieskringen. 
 

5. Bijlage 10, Organisatieontwikkeling 
4.4.2 Verkiezing (plaatsvervangende) Bondsraadleden 
Voor zover ik begrepen heb, is een kandidaat, ook al is deze de enige in het district, pas gekozen 
als deze tenminste 50% van de stemmen achter zich heeft. Dat geeft de gekozene inderdaad het 
gevoel het volledige mandaat van het district te hebben. Het kan ook leiden tot het gevoel bij 
verenigingen dat niet meer gestemd hoeft te worden bij afwezigheid van keuzes en daardoor tot een 
lage opkomst.  
a) Volgt bij minder dan 50% van de stemmen voor de enige kandidaat op korte termijn tot een 
nieuwe kiesronde?  

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Statuten artikel 11 lid 2 zegt dat als niemand de meerderheid heeft verkregen een tweede stemming 
plaatsvindt. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats over de twee 
personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Als dan nog niemand een meerderheid heeft 
(bijvoorbeeld door onthoudingen of tegenstemmen) is er geen (plv-)BR-lid gekozen. Dat staat gelijk aan een 
situatie waarin er geen kandidaten zijn (AR artikel 18 lid 6) waarna het Bondsbestuur een nieuwe verkiezing 
organiseert op de wijze zoals in AR 18 lid 2 t/m 5 beschreven. 
Als 50% of meer van het maximale aantal stemmen afwezig is, is de verkiezing volgens Statuten artikel 9 lid 
5 niet geldig en wordt volgens AR artikel 18 lid 11 binnen 1 tot 4 weken (termijn nog in discussie) een 
nieuwe stemming gehouden.  
 
b) Werkt de optie om bij één kandidaat in een district deze zonder verdere stemming direct te benoemen in 
de praktijk beter? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Statuten artikel 11 lid 4 zegt dat besluiten via acclamatie bij stemmingen over personen alleen mogelijk is 
indien sprake is van een unaniem besluit van de Bondsraad. Dit geldt niet voor de Kieskringen, daar wordt 
altijd schriftelijk/elektronisch gestemd. Schriftelijke/elektronische stemming is ook nodig omdat een 
kandidaat zo veel tegenstemmen kan krijgen dat hij/zij geen meerderheid haalt, iets wat ook kan gebeuren 
als er slechts één kandidaat is. Benoeming bij acclamatie is bovendien niet goed mogelijk omdat de 
Kieskringen, anders dan de Bondsraad, normaal gesproken niet fysiek bijeen komen.  
 

------------ 
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VRAGEN VAN PETER BOUWMAN, BONDSRAADSLID VAN AFDELING MIDDEN 
 
Dank voor de tijdige ontvangst én de kwaliteit van de ontvangen stukken. Bij voorbaat dank aan allen die 
hier (vermoed ik) veel tijd en energie in hebben gestopt. 
 

1. Begroting 2023 
a. Eén van de afspraken m.b.t. het wegvallen van de afdelingen is dat de bestaande 

afdelingsbudgetten voor de afdelingsactiviteiten wel beschikbaar blijven voor die 
activiteiten. Dat incl. het budget voor verenigingen voor (vaak kleinschalige) activiteiten. In 
de begroting 2023 staan hiervoor diverse posten  “Activiteiten decentraal niveau”. Zijn deze 
posten nog geheel vrij te besteden of is een deel ervan al vastgelegd? 

b. Graag nadere informatie over de (structureel?) lagere NOC*NSF bijdrage.  
c. Voor 2023 is het mooi dat er een sluitende begroting is met minimale verhoging van de 

contributie. In het verslag van de Financiële Commissie lees ik wel een 
“winstwaarschuwing” voor 2024. Graag enige toelichting hierop en of/welke sturing hierop 
nog mogelijk is. 

 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
De posten die in de begroting met ‘decentraal’ zijn benoemd zijn inderdaad bedoeld voor lokale activiteiten. 
Sommige zijn kleinschalig maar bijvoorbeeld RTN’s zijn alweer iets omvangrijker. 
Bij Sportparticipatie opleidingen gaat het om een restitutieregeling, vergelijkbaar met wat in sommige 
afdelingen ook is gehanteerd.  
Bij Sportparticipatie doelgroepen en verenigingen en Talentontwikkeling en Topsport zijn inkomsten 
voorzien vanuit provincies. Daar zijn de bijbehorende activiteiten ook aan gekoppeld. Daarnaast is 
voldoende budget nog vrij te besteden, waaronder het volledige budget bij ABZ.  
De NOC*NSF bijdrage is voor 2022 ten onrechte te optimistisch ingeschat. In 2020 en 2021 was deze 
eenmalig verhoogd vanwege meevallers uit het bestedingsplan van NOC*NSF. Doordat de structurele 
bijdrage daalde is dit niet duidelijk naar voren gekomen. Het gaat overigens goed met De Nederlandse 
Loterij waardoor we in 2023 best weer hoger zouden kunnen uitkomen dan in de begroting is opgenomen.  
 
In de regel volgt de NTTB het prijsindexcijfer van het voorafgaande kalenderjaar. Over 2021 is dat nog een 
laag inflatiecijfer. In het eerste halfjaar van 2022 is dit echter enorm toegenomen naar waarden boven de 
10%. Er is gesproken over de optie om de contributie nu met bijvoorbeeld 5% te laten stijgen waardoor in 
2024 wellicht ook met 5% kan worden volstaan. Dat geeft een meer evenwichtige prijsontwikkeling. Hiervoor 
is vooralsnog niet gekozen vanwege het volgende: 

1. De kosten van de NTTB bestaan voor ongeveer de helft aan loonkosten. De CAO van 2023 is reeds 
in 2021 vastgelegd en deze bevat een gematigde kostenstijging van 2,3%. Als de kosten voor de 
NTTB nog niet hard stijgen, dan lijkt het ook niet fair om wel een hogere contributie te vragen.  

2. Er is altijd gezegd dat de organisatieontwikkeling niet tot doel heeft om meer inkomsten uit leden te 
genereren. Een forse contributiestijging zou dit beeld wel kunnen oproepen.  

Voor 2024 verwachten wij een sprong in de loonkosten vanwege een nieuw af te sluiten CAO. In andere 
sectoren zien we dit nu ook al. Daarom is het goed om rekening te houden met een indexering van de 
contributies die wel een afspiegeling zal zijn van de ontwikkeling van de inflatie van nu.  
 

2. Notitie van inrichten naar verrichten. Hoofdstuk 2.4.4 IT systemen 
Maar buiten de NTTB App om worden ook nog enkele competities georganiseerd in de TTapp, b.v. de 
bekercompetitie van Midden en de recreantencompetitie van Limburg. We gaan de komende periode 
gesprekken voeren over de toekomstige situatie. Beide competities worden nu buiten NAS en de NTTB App 
om georganiseerd, dat zou feitelijk kunnen blijven bestaan. 
De laatste zin is feitelijk niet juist, omdat de TT-app alleen kan functioneren als TTapp wordt gevoed vanuit 
NAS. Graag toelichting op de stand van zaken m.b.t. gesprekken hierover met TTapp. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
TTapp draait beide competities volledig los van NAS, die bevestiging hebben we ontvangen. Alle data die 
nodig zijn om de competities te draaien worden op zelfstandig in de TTApp ingevoerd. Een koppeling met 
NAS is niet nodig. 
Echter, we hebben de samenwerking met TTApp afgelopen zomer verlengd tot en met minimaal 30 juni 
2023, waardoor de data wel beschikbaar blijft. Een mogelijke verlenging wordt t.z.t. besproken. 
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3. Aanpassing lidmaatschapsmodel 
Het aanpassen van het lidmaatschapsmodel wordt vaker genoemd, mede om niet-verenigingsleden ook 
aan de NTTB te binden. In het strategisch plan en in het jaarplan 2023 wordt op meerdere plekken het 
“aanpassen van het contributiestelsel” genoemd. Wordt met “aanpassen contributiestelsel” hetzelfde 
bedoeld als met “aanpassen lidmaatschapsmodel”? Zo ja, te bezien deze terminologie op elkaar af te 
stemmen. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Eens met de suggestie, hetzelfde wordt bedoeld, al is er een nuanceverschil. Het lidmaatschapsmodel 
omvat het contributiemodel: je bepaalt welke soorten lidmaatschappen je wilt hebben en vervolgens welk 
tarief. We zullen de terminologie op elkaar afstemmen. 
 

4. Kieskringen/nieuwe Bondsraad 
Vanuit het Bondsbureau, maar ook bijv. in afd. Midden wordt actief gekeken naar het goed bezet krijgen van 
de Bondsraad in de nieuwe structuur. Graag toelichting (mag wat mij betreft ook mondeling in de 
Bondsraad) hoe het beeld is. Gaat het lukken om in de nieuwe situatie de Bondsraad goed bezet te krijgen? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
De inventarisatie bij de leden van de Bondsraad en de huidige (resterende) leden van de afdelingsbesturen 
heeft ertoe geleid dat 12 personen zich kandidaat willen stellen voor een Kieskring. In de komende fase zal 
de directeur via ons netwerk van vrijwilligers (o.a. Ereleden en Leden van Verdienste) m.n. kandidaten in de 
nog niet van een kandidaat voorziene Kieskringen zoeken. Ook hiervoor zijn suggesties uit de Bondsraad 
zelf welkom. 
 
 
 

------------ 
 
VRAGEN VAN JOHN KOSSEN EN RON DOEVENDANS, BONDSRAADSLEDEN VAN 
AFDELING HOLLAND-NOORD 

 
Opmerkingen/vragen van de bondsraadsleden Holland-Noord (John Kossen en Ron Doevendans) bij 
de stukken van de bondsraadsvergadering van 26 november 2022 
 
Bij agendapunt 3, Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering:  
1. In de titel staat als datum van de vergadering 2 juli 2021, dit moet zijn 2 juli 2022.  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Dit is inmiddels aangepast. 
 
2. Maria ter Hoek was toch ook aanwezig in de vergadering van 2 juli 2022? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Dit is inmiddels aangepast. 
 
Bij agendapunt 4b, Begroting 2023:  
1. We nemen aan dat alle plannen van 2023, zoals weergegeven bij agendapunt 5b zijn verwerkt in de 
begroting 2023. Het is voor ons moeilijk om te zien/te controleren of alle plannen begroot zijn omdat de 
begroting op geaggregeerd niveau is weergegeven.  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dat is correct. In de jaarplannen zijn er een aantal die afhankelijk zijn van externe financiering waarvan de 
omvang nog onbekend is, zoals de uitwerking van SportAkkoord 2. Onze ambities, omgezet in plannen, zijn 
in het jaarplan verwoord: mochten financieringsstromen anders uitpakken dan voorzien (in de begroting) 
dan zal uiteraard worden bijgesteld. Dit is feitelijk dezelfde systematiek die ook in voorgaande jaren is 
gevolgd.   
 
2. Voor topsport en talentontwikkeling is in de begroting 2023 een kostenpost van 79.951 opgenomen. Klopt 
het dat zo’n zelfde post niet in de begroting van 2022 staat. En zo ja, betekent dat dan dat we geen 
activiteiten voor topsport en talentontwikkeling hadden in 2022 of heeft dat met corona te maken?  
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Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Nee dat is niet juist: de indeling is aangepast vanwege veranderde eisen van NOC*NSF en onze eigen 
informatiebehoefte. In 2022 is dat gevat onder “nieuw beleid”, zie bijlage 6. In 2023 wordt beter zichtbaar 
wat het RTN programma exact doet en wat daarbuiten door NTTB aan topsport en talentontwikkeling wordt 
gedaan. 
 
3. Activiteiten decentraal niveau -> Wat moeten we hier onder verstaan? We zien nu ook in 2023 dat deze 
kosten meer onderverdeeld worden per kostenplaats. Heeft dit met de nieuwe organisatiestructuur te 
maken?  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Correct. In de oude structuur hadden de afdelingen de regie over hun budgetaanvragen en plannen. De 
NTTB nam deze mee onder “ABZ-Afdelingen”. De bijdrage aan de collectieve doelstellingen wisselde. In de 
nieuwe structuur kunnen de activiteiten op lokaal niveau worden gekoppeld aan de doelstellingen van de 
NTTB als geheel en de bijbehorende budgetten worden daarom ook daar opgenomen.  
 
4. Tarievenlijst: de boetes worden vrij extreem verhoogd, waarom deze keuze? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Sinds 2002 zijn de bedragen niet aangepast. De bedragen worden in één keer op een meer realistisch 
niveau gebracht. Dit doen we omdat de administratie van de afhandeling niet meer opweegt bij de hele lage 
boetes en bij de ernstiger zaken de bedragen niet meer passen bij de overtreding. 
 
5. Tarievenlijst: nog niet iedereen is in de eerste helft over op het DWF. Blijven die dan nog even gebruik 
maken van het papieren wedstrijdformulier? Zo ja, moeten dan de boetes 9 tot en met 11 nog niet even 
gehandhaafd blijven?   
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Ja dat is een terechte constatering. Wij hebben die doorhalingen ongedaan gemaakt (bijlage 5). 
 
Bij agendapunt 4c, Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2022:  
1. Het is lastig dat de posten in de begroting 2022 bij de financiële stand t/m 3e kwartaal 2022 niet gelijk zijn 
aan de posten in de begroting 2022 bij agendapunt 4b. Zo zien we in de begroting over 2022 bij 4b dat er bij 
sportparticipatie doelgroepen en verenigingen een post NTTB automatisering is en bij 4c staat die post 
blijkbaar ergens anders. En zo geldt dat voor meer posten. 2. Onder topsport staat de post ‘opstart nieuw 
beleid’ en hier verschilt het budget nogal van de verwachting in die zin dat er ook inkomsten bij zijn 
gekomen. Graag uitleg over deze verandering. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
1. Het klopt dat de indeling voor 2023 is aangepast. Dit is enerzijds nodig vanwege de organisatie-
ontwikkeling en anderzijds vanwege autonome ontwikkeling van inzichten en programma’s. Zo hebben we 
automatisering gesplitst in een stuk wat ziet op de bedrijfsvoering en kerntaak ledenadministratie; bij 
Sportparticipatie ligt de regie op de data-analyse: het gebruik van beschikbare data om de effectiviteit van 
onze activiteiten te vergroten. Door zowel de begroting van 2022 af te zetten tegen de verwachting én de 
begroting van 2023 af te zetten tegen een opnieuw ingedeelde begroting van 2022 hopen wij naar voren te 
brengen wat de veranderingen zijn.  
De opstart nieuw beleid bij topsport is in eerste aanleg volledig gefinancierd door de NTTB. Inmiddels is het 
RTN-beleid verder ontwikkeld en is cofinanciering gevonden bij diverse provincies. Die extra middelen 
worden toegevoegd aan het budget van het programma.  
 
Bij agendapunt 5a, Strategisch plan 2023-2026:  
1. Bij ‘Onze aanpak’ staat dat we topsport stimuleren en werken aan nieuwe structuren voor 
talentherkenning en -ontwikkeling. Hoe gaan we dit daadwerkelijke realiseren en kenbaar maken? Verderop 
in het plan staat topsport en talentherkenning en -ontwikkeling niet bij de prioriteiten. In een artikel in de 
Volkskrant van 25 oktober jongstleden vermeldt Trinko Keen in een interview over zijn Nederlandse titel het 
volgende: ‘Van de tafeltennisbond hoeven de talenten weinig te verwachten. Ik heb het gevoel dat die de 
topsport heeft opgegeven. Zelf heeft hij het druk met zijn ict-bedrijf, maar hij zou wel graag zijn kennis delen. 
Ik heb de stap gemaakt van tafeltennisser naar topsporter. Ik denk dat ik zou kunnen helpen: hoe pas je je 
leven aan zodat je de top kunt halen?’ 
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Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Het Hoofdbestuur is een tijd geleden gestart met het RTN-beleid. Ons Hoofd Talentontwikkeling en Topsport 
Marcel Kraa is in afstemming met het HB-lid Stefan Heijnis zeer actief met het opstarten. Inmiddels lopen 
RTN Oost en Limburg, RTN Gelre is gestart en RTN Midden start binnenkort. Het is geen nieuws dat door 
het wegvallen van de subsidie van NOC*NSF de ondersteuning vanuit de NTTB voor talenten fors gedaald 
is, er geen centrale trainingen op Papendal voor valide sporters meer aangeboden worden en ook de 
kosten voor internationale deelname door de sporters zelf betaald moeten worden. 
Het aanbod van Trinko Keen om sporters te helpen is inmiddels opgepakt en de nodige contacten zijn 
gelegd. 
 
Bij agendapunt 6a, notitie van inrichten naar verrichten:  
1. Er staan nog wat tik- en taalfouten in de notitie. Deze hebben we doorgegeven aan Antoinette.  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur:  
Deze zijn inmiddels verwerkt. 
 
2. Gezien het gegeven dat de statutenwijzigingen in het late najaar 2022 beoogd zijn en de latere instroom 
van nieuwe bondsraadsleden (1e kwartaal 2023) en misschien ook wel van de accountmanagers is het 
terecht om te constateren dat het niet reëel is om aan te nemen dat de overgang naar de nieuwe 
organisatie op korte termijn volledig zal plaatsvinden. Een fasering in de implementatie is absoluut van 
toepassing. Wat betreft de handelingsbekwaamheid van de bondsraad: als deze pas in het 1e kwartaal 
verkozen wordt is ook hier terecht dat de ‘oude’ bondsraad nog blijft functioneren tot en met de eerste 
bondsraadsvergadering. Maar de volgende vragen komen dan wel bij ons op: Hebben we al een beeld 
hoeveel mensen er doorgaan in de BR en of er ook nieuwe mensen al zijn gevonden? Er zal waarschijnlijk 
ook best wat “overlap” zijn waar BR leden in dezelfde regio (kieskring) actief zijn namelijk (voorbeeld 
Holland-Noord), wat misschien resulteert in minder beschikbaarheid. En wat doen we als er niet genoeg 
bondsraadsleden worden gevonden?  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Onze directeur Achim Sialino heeft alle huidige leden van de Bondsraad en de actieve leden van de huidige 
afdelingsbesturen benaderd om te vernemen wie zich mogelijk als kandidaat in een Kieskring voor de 
nieuwe Bondsraad beschikbaar gaat stellen. Dit heeft 12 meldingen opgeleverd. Een afstemming wat betreft 
de kandidaatstelling in de Kieskringen moet nog gebeuren. De directeur is actief met het verder benaderen 
van mogelijke kandidaten. Als jullie hiervoor suggesties hebben zijn deze uiteraard welkom. 
 
3. Communicatie: communicatie is te onderscheiden in communicatie over de fase van verrichting en de 
organisatieontwikkeling en de organisatie van Communicatie als onderdeel van de fase van verrichting. We 
vernemen van diverse leden binnen onze regio dat de communicatie soms wat te langdradig is. Kan dit 
misschien wat bondiger en nog meer “moderner” gedaan worden. We denken hierbij aan PowerPoint met 
de belangrijkste punten en nog meer via social media (misschien een korte video?). Nu hebben mensen 
snel de neiging de stukken niet te lezen aangezien er lastig door te komen is. Wij moeten met elkaar ons 
hierbij inleven in onze leden en ook de diversiteit van onze leden beter inschatten, vandaar ons voorstel om 
meer gebruik te maken van andere manieren van communicatie.  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
De organisatieontwikkeling ‘produceert’ lange documenten. We trachten dit samen te vatten in bullets in 

powerpoint-presentaties, zoals te vinden op de pagina organisatie-ontwikkeling. Maar ook die kunnen 

lang zijn en behoeven nog toelichting, zoals we die hebben gegeven in de vele bijeenkomsten. Compact zijn 
versus volledig zijn is een uitdaging bij een proces als dit. Nu we overgaan tot het daadwerkelijk verrichten 
kunnen we korter en helder formuleren welke gevolgen er zijn op een bepaald terrein, zoals bijvoorbeeld in 
het beeld hieronder. Voor de leden zijn die veranderingen zoals bekend maar beperkt. Voor verenigingsbe-
stuurders iets meer. De suggestie van powerpointvideo’s die we kunnen delen op social media, nemen we 
mee. 

https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/


8 

 

 
 
4. Werving accountmanagers: Graag een update over de status van de werving, hoe verloopt dit proces?  
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Op de uitgezette communicatie over de nieuwe functie van Accountmanager zijn inmiddels 5 open 
sollicitaties ontvangen. Verder is het streven om nog vóór de bondsraadsvergadering (onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de organisatieontwikkeling door de Bondsraad op 26 november) de formele 
werving te starten. In het vervolg is dan voorzien dat wij een 1e deadline medio december willen stellen om 
nog in december de sollicitatiegesprekken te starten. De coördinatie hiervan ligt bij directeur Achim Sialino. 
 
 
 

------------ 
 
VRAGEN VAN PAUL KOOPMAN, PLV BONDSRAADSLID VAN AFDELING MIDDEN 
 
Agendapunt 6a  
Bijlage 10 verrichtingsplan 4.3.3 Organogram 
Bijlage 4 beschrijft de structuur van de werkorganisatie. 
Ik stel voor om in deze paragraaf ook aan te geven uit welke portefeuilles het Bondsbestuur zal bestaan, 
met de achterliggende rationale. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Over de portefeuilleverdeling bestaat nog afstemmingsbehoefte binnen het Hoofdbestuur. Dit heeft te 
maken met de nieuwe vorm van de werkorganisatie en de gesprekken die wij op dit moment voeren om 
mogelijk nieuwe leden van het toekomstige Bondsbestuur te benaderen. Op dit moment ligt Marketing en 
communicatie ad interim bij de voorzitter en wedstrijdsport wat betreft jeugd en Para bij het HB-lid 
Sportparticipatie en wedstrijdsport senioren bij het HB-lid Topsport. 
Als de afstemmingen hebben plaats gevonden gaan wij het organogram aanpassen. 
 
4.4.2 Verkiezing Bondsraadsleden en plaatsvervangende Bondsraadsleden: 
Hier staat bij  
Persoonlijke leden: stemgerechtigd via een kieskring (verder uitwerken). Deze uitwerking ontbreekt hier, 
wordt pas zichtbaar bij de reglementen. Bovendien wordt niets gezegd over de stemgerechtigdheid van de 
ereleden en leden van verdienste. 
 
 
 
 



9 

 

Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Er komt geen aparte kieskring voor persoonlijke leden. De persoonlijke leden worden op basis van 
woonplaats toegewezen aan een kieskring. Alle aan een kieskring toegewezen persoonlijke leden hebben 
gezamenlijk 1 stem (indien het er meer dan 50 zijn 2).  
Ereleden en Leden van Verdienste zijn ofwel lid van een vereniging, ofwel persoonlijk lid en vallen 
afhankelijk daarvan onder één van die twee. 
 
4.6. Fasering 2023 De verenigingen worden gevraagd een kieslijst op te stellen. 
Vraag: wordt er een functieprofiel opgesteld voor een BR lid nieuwe stijl dat gebruikt kan worden door de 
verenigingen bij het werven van kandidaten? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Een functiebeschrijving staat al in het door de Bondsraad goedgekeurde inrichtingsplan. Deze nemen wij als 
uitgangspunt. Wij zijn bovendien bezig voor alle vrijwilligersfuncties functieprofielen door de directeur te 
(laten) maken.  
 
Bijlage 11 Overgangsregeling punt 4 vermeldt 21 april in afwijking van de vermeldingen van 22 april 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dat gaan wij aanpassen. 
 
Bijlage 12 -Toelichting Algemeen Reglement art. 18 Laatste alinea zou aangevuld dienen te worden met 
tekst zoals nu even in rood aangegeven:  
Voor een geldige benoeming geldt een quorum van 50% van het maximale aantal stemmen. Dit is het 
aantal stemmen van de lid-verenigingen +1 voor de persoonlijke leden, niet het aantal vertegenwoordigde 
leden. Indien het quorum voor de verkiezing niet aanwezig is wordt een nieuwe bijeenkomst 
bijeengeroepen. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Eens met uw uitleg, wij voegen dit toe aan de toelichting. 
 
6a.i  
Bijlage 13 - Statuten  
Artikel 9 lid 2: In artikel 16 lid 1.c van het nieuwe Algemeen Reglement staat ook de categorie 
Onderscheiden leden genoemd. Deze categorie staat nu hier in de statuten niet vermeld en zou toegevoegd 
dienen te worden. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Ereleden en Leden van Verdienste tellen ofwel mee bij de vereniging waarvan zij lid zijn, of bij de 
persoonlijke leden. U heeft gelijk dat de tekst van AR artikel 16 lid 1c hier niet bij aansluit. Wij stellen voor 
deze tekst als volgt aan te passen:  
c. Ereleden en Leden van Verdienste behoren in de Kieskring ofwel tot de vereniging waar zij lid van zijn, 
ofwel tot de persoonlijke leden. 
 
Artikel 11 lid 2: In dit artikel ontbreekt wat er dient te gebeuren als er meer dan twee personen zijn die het 
hoogste aantal stemmen hebben verkregen en al deze personen hetzelfde aantal stemmen hebben 
behaald. Dat zou kunnen worden opgelost door de laatste volzin te wijzigen in: In geval bij een stemming 
tussen personen de stemmen staken beslist het lot wie is gekozen volgens een in het Algemeen Reglement 
beschreven procedure. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dat gaan wij aanpassen, dank voor deze suggestie. 
 
In het Algemeen Reglement zou dan op een nader te bepalen plaats een artikel dienen te worden 
toegevoegd, bijvoorbeeld als volgt (munt is altijd beschikbaar, dobbelsteen niet): 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Wij gaan hier een kortere tekst van (laten) maken en voegen deze in het betreffende artikel van het 
Algemeen Reglement toe. 
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Lotingsprocedure 
Een loting vindt plaats met behulp van een munt. 
- Bij twee kandidaten gebeurt dit via staande afspraak “kop of munt” op instigatie van de voorzitter 
van de vergadering. 
- Bij meer dan twee kandidaten wordt door/voor elke kandidaat de munt geworpen en bij ‘kop” gaat 
de kandidaat door naar de volgende ronde. Blijven er zo meer dan twee kandidaten over, dan wordt 
door/voor de overblijvende kandidaten nogmaals de munt geworpen tot er maximaal twee kandidaten over 
zijn. 
- Indien in die laatste ronde twee kandidaten overblijven, dan wordt de loting afgesloten zoals boven 
aangegeven. Indien er slechts één kandidaat overblijft, is deze gekozen en stopt de loting. 
Indien na een ronde geen kandidaten overblijven, dan wordt die ronde overgedaan door de overblijvende 
kandidaten van het begin van die ronde totdat er wel een of twee kandidaten overblijven. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Wij nemen de suggestie voor Statuten artikel 11 lid 2 over, met de aantekening dat het ons beter lijkt de 
lotingsprocedure niet in het Algemeen Reglement te beschrijven, maar in de nog te maken algemene 
procedurebeschrijving voor de verkiezingen door de Kieskringen.  
De tekst voor Statuten artikel 11 lid 2 wordt dan: In geval bij een stemming tussen personen de stemmen 
staken beslist het lot wie is gekozen.  
 
Artikel 17 lid 6: Indien een kieskring ook een plaatsvervangend Bondsraadslid heeft benoemd, is het dan 
wel noodzakelijk om een nieuwe verkiezing voor een Bondsraadslid te houden voor de resterende periode? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dat is noodzakelijk. Bondsraadsleden en plaatsvervangende Bondsraadsleden worden apart benoemd. Bij 
tussentijds aftreden van een Bondsraadslid is daarom een nieuwe benoeming nodig. Uiteraard kan in de 
eventuele tussentijd een plaatsvervangend Bondsraadslid de vacante taken overnemen.  
 
Artikel 17 lid 8: is de periode van 9 jaar het totaal van de aaneengesloten periodes van BR lid en 
plaatsvervangend BR lid of begint de klok bij elke wisseling van BR naar plaatsvervangend of omgekeerd 
weer opnieuw te lopen? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Lid 9: wat voor BR-leden geldt, geldt ook voor plaatsvervangende BR-leden. De klok loopt door, ongeacht of 
men BR-lid of plaatsvervangend lid is. 
 
Artikel 28 lid 1: maak duidelijk in de tekst dat de 5 opties als “of” gelezen dienen te worden / voeg bij optie a. 
toe dat dit internationale toernooien zijn onder auspiciën van ITTF/ETTU/IOC of bij ITTF aangesloten 
bonden / bij optie a. waarom staat hier ‘deelname aan selecties” en niet gewoon ‘selectie’? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Bij de 5 opties is inderdaad sprake van “of”. Wij stellen voor als laatste woord bij zowel a, b, c als d het 
woord “of” toe te voegen. 
Het toevoegen van “onder auspiciën van ITTF of ETTU” is een goede suggestie. Het IOC hoeft hier niet te 
worden vermeld, omdat de Olympische toernooien in praktijk door de ITTF (hoofdtoernooi) of de ETTU 
(kwalificatietoernooien) worden georganiseerd. Toevoegen van “onder auspiciën van bij de ITTF 
aangesloten bonden” is niet de bedoeling. Dan zouden er ook toernooien onder vallen waar alle NTTB-
leden aan kunnen deelnemen. De Atletencommissie vertegenwoordigt alleen de in artikel 1 genoemde 
groepen, niet alle NTTB-leden.   
 
Artikel 33 lid 1: waarom staat hier een verlopen datum? Is de tweede volzin prospectief bedoeld of een 
eenmalige actie in het verleden? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Het betreft inderdaad een reeds uitgevoerde eenmalige actie in het verleden. Wij hebben richting het ISR 
aangegeven dit anders te willen formuleren. Het ISR heeft ons aangegeven dat alleen deze tekst is 
toegestaan. 
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6a.ii Bijlage 14 - Algemeen Reglement  
Artikel 16 lid 1c spreekt over Onderscheiden leden. Is de toewijzing daarvan aan een kieskring alleen van 
toepassing als het betreffende onderscheiden lid geen lid is van een lid-vereniging? Zo ja, dan zou dat 
wellicht dienen te worden toegevoegd aan dit artikel. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Zie het antwoord op Statuten artikel 9 lid 2. 
 
Artikel 17 lid 1 bevat een typefout in de 2e regel: aan “Bondraadslid” dient een “s” te worden toegevoegd na 
“Bond” 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dit gaan wij aanpassen. 
 
Artikel 18 lid 6 vermeldt in de 3e regel “een nieuwe verkiezing op de wijze als beschreven in lid 2 tot en met 
5.” Deze genoemde leden 2-5 beschrijven niet de verkiezing maar het proces voor de kandidaatstelling. Het 
lijkt me dan ook beter om in de 3e regel “verkiezing” te vervangen door ‘kandidaatstelling’. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dank voor deze suggestie. Deze nemen wij over en passen het aan. 
 
Na hoofdstuk 6, artikel 26 gaat het reglement verder met hoofdstuk 8, artikel 27. Hier klopt de nummering 
van de hoofdstukken niet meer. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dit gaan wij aanpassen. 
 
6a.iii Bijlage 15 – Competitie Reglement  
In artikel 3 dient de definitie van Competitiecommissie gestroomlijnd te worden. De huidige formulering loopt 
niet goed. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Dit gaan wij aanpassen en opnieuw formuleren. 
 
6a.vi Bijlage 18 - Reglement van Orde van de Bondsraad  
In artikel 1 staat een verwijzing naar artikel 17 van de Statuten. Is dat relevant in deze context? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Niet meer met de huidige tekst van Statuten artikel 17. Hier moet staan “conform het gestelde in de Statuten 
artikel 18 leden 1, 3 en 4 en in het Algemeen Reglement artikel 19”. Wij zullen dit aanpassen. 
 
6a.xi Bijlage 23a - Fondsbeheersbesluit  
In hoofdstuk 4A lid 2 staat dat de Fondsbeheerscommissie mededeling doet aan de Bondsraad. Dient dat 
niet door het Bondsbestuur te worden gedaan? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Geheel juist. De tekst wordt aangepast. 
 
6a.xii Bijlage 24 - Reglement Atletencommissie  
Met betrekking tot Artikel 1: 
- Voeg in regel 2 toe dat het verwezen artikel 6 in de Statuten van de NTTB staat; 
- Maak duidelijk dat de beschreven 5 opties als “of” gelezen dienen te worden; 
- Voeg bij optie a. toe dat dit internationale toernooien zijn onder auspiciën van ITTF/ETTU/IOC of bij 
ITTF aangesloten bonden; 
- Bij optie a. waarom staat hier ‘deelname aan selecties” en niet gewoon ‘selectie’? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
In dit geval is deelname aan selecties preciezer. Wij kennen inmiddels nog sporters die een NOC*NSF 
status hebben maar wij hebben al langere tijd geen ‘selectie’ meer. Wel selecteren wij sporters voor de 
uitzending naar internationale toernooien. Deze bedoelen wij en deze willen wij dan ook stemrecht geven. 
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Artikel 2 lid 5 bevat de zinsnede “en spant zich tot het uiterste in” Waarom staat hier niet gewoon “en draagt 
er zorg voor”? 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Wij gaan deze suggestie met de Atletencommissie bespreken. Dan beslissen wij of wij deze over nemen en 
verwerken. 
 
In artikel 5 lid 1 wordt aangegeven dat er elke twee jaar verkiezingen zijn. Zou het niet handiger zijn om 
daar drie jaar van te maken zodat dit correspondeert met de benoemingsperiode van de afgevaardigde in 
het Bondsbestuur? Bovendien staat in artikel 6 een zittingsduur van maximaal drie jaar. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Wij gaan deze suggestie met de Atletencommissie bespreken. Dan beslissen wij of wij deze over nemen en 
verwerken. 
 
In artikel 5 lid 2 wordt gesproken over topsporter met kiesrecht. Als hier de definitie van topsporter is zoals 
vastgelegd in artikel 1, is de toevoeging “met kiesrecht’ dan aan de orde? In het reglement wordt namelijk 
over kiesrecht verder nergens iets beschreven. 
 
Antwoord van het Hoofdbestuur: 
Geheel juist. ‘met kiesrecht’ kan vervallen. De tekst wordt aangepast. 
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Bondsraad

Bondsbestuur

Werkorganisatie 
(competitiecommissie & 

bondsbureau)

Regionale competitieleider / 
-commissie

Afdelings-
vergadering

Afdelingsbestuur

Afdelingscompetitieleider / 
-commissie

Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 29 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

GEVOLGEN ORGANISATIEONTWIKKELING OP DE INVLOED VAN DE 
VERENIGINGEN OP DE COMPETITIE  
 
De Organisatieontwikkeling is inmiddels in de laatste fase gekomen waarin details worden uitgewerkt. 
Hoewel meerdere malen is aangegeven dat de competities zoals deze er nu zijn niet veranderen als gevolg 
van de organisatieontwikkeling, geldt dat wel voor de ‘aansturing’ van de competitie. Zonder 
afdelingsbestuur en afdelingsledenvergadering vervalt immers een plaats waar verenigingen invloed kunnen 
uitoefenen op de competitie. Hoe gaat dat vanaf 1 januari 2023? 
 
Een aantal verenigingen heeft aangegeven de toekomstige structuur nog onduidelijk te vinden. Ook tijdens 
de informele bondsraadsvergadering op 1 oktober is de werkgroep organisatieontwikkeling gevraagd hier 
extra aandacht aan te besteden. Middels dit korte overzicht willen wij de veranderingen, de nieuwe structuur 
en de blijvende invloed van de verenigingen toelichten.  
 
 

 
 

Huidige situatie     Nieuwe situatie 
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Op alle niveaus kan de vereniging invloed uitoefenen op zowel de uitvoering als het vaststellen van beleid. Daarnaast verloopt de uitvoering van beleid ook 
via dezelfde lijnen. 
 

Invloed van verenigingen (in de nieuwe situatie) Uitvoering van beleid (in de nieuwe situatie) 

  

Competitieleider 
De competitieleider behoudt dezelfde autonomie als nu, door binnen de 
gestelde kaders (reglementen) de competitie uit te voeren. Naast het 
algemene Competitiereglement legt de competitieleider in de zogeheten 
‘Aanvullende Bepalingen voor competitie X’ specifieke zaken vast voor de 
betreffende competitie. Verenigingen kunnen net als nu contact leggen met 
de competitieleider. 

Competitieleider 
De hiernaast genoemde kaders kunnen wijzigen als de bondsraad beslist 
gewijzigde reglementen in te voeren als gevolg van (eveneens in de 
Bondsraad vastgesteld) gewijzigd beleid. 
 

  

Werkorganisatie: Competitiecommissie en Bondsbureau 
De Competitiecommissie heeft de algehele leiding over alle NTTB- 
competities. Daar waar verenigingen van mening verschillen met de 
competitieleider, kunnen zij dit aankaarten bij de Competitiecommissie. 

Werkorganisatie: Competitiecommissie en Bondsbureau  
De werkorganisatie coördineert de beleidsvoorbereiding en voert het 
vastgestelde beleid uit. 

  

Bondsbestuur 
Als de vereniging zich niet gehoord voelt door de werkorganisatie 
(Competitiecommissie of het Bondsbureau), kan zij dit aankaarten bij het 
Bondsbestuur. 

Bondsbestuur 
Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoering en in het 
bijzonder met het vaststellen en doen uitvoeren van het door de 
Bondsraad goedgekeurde Strategisch plan en het daarvan afgeleide 
jaarplan & begroting. 

  

Bondsraad 
De vertegenwoordiger van iedere vereniging (via de afgevaardigde van de 
betreffende kieskring) kan de kwestie onder de aandacht brengen van de 
Bondsraad. 

Bondsraad 
De vereniging heeft samen met ca 15-25 andere verenigingen uit de 
betreffende kieskring een vertegenwoordiger in de Bondsraad. Daarmee 
heeft de vereniging invloed op onder meer:  

- Het vaststellen van beleid en controle op de uitvoering daarvan 
- Het vaststellen van (competitie-)reglementen. 

 Ledenparticipatie 
Via de ledenparticipatie (zie de volgende afbeelding) wordt via regionale 
verenigingsbijeenkomsten en ledenpeilingen input opgehaald voor de 
ontwikkeling en vaststelling van het beleid. 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 28 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

ADVIES VAN HET COLLEGE VAN VOORZITTERS OVER DE BR-STUKKEN 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 
 
 
 

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 2 JULI 2022 – NOTULEN – BESLUITENLIJST  
Aanwezig: 
Functiezetel Atletencommissie Arjan Huiden 
Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
Functiezetel Topsport Herman Ijzerman 

Functiezetel Organisatie Bert van de Zedde 
Functiezetel Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Wedstrijdsport Wido Engelen - digitaal aanwezig bij punt 7

 
Afdelingen 
Holland-Noord Ron Doevendans, John Kossen 
ZuidWest Sophie Dijkers, Roger van der Hammen  
West Ruud van Graafeiland 
Noord Annet Sieljes – digitaal aanwezig bij punt 7 
Limburg Remie Vliex 
Gelre Ingeborg van den Boorn, Wim van Breenen 
Midden Peter Bouwman, Wim Kielen 
Oost Bob Kelderman 

Hoofdbestuur Wim van der Burgt, Irene Faber, Stefan Heijnis, Jan Simons, Jan-Gerard Wever 
Bondsbureau: Ineke de Graaf, Tessa Hexspoor, Antoinette de Jong, Teun Plantinga, Achim Sialino, Marthijn van der Wal 
Ereleden Hans van Haaren, Igor Heller (tevens lid Reglementscommissie), Ronald Kramer, Ton Willems 
Leden van verdienste Wim Fassotte, Gerard van Giessen, Peter Hanning (tevens lid van de werkgroep organisatieontwikkeling), Joke Wijker, Theo Wijker 
 
Overige belangstellenden 
Gerard Beelen – voorzitter Tuchtcommissie 
Mari de Graaf 
Maria ter Hoek – oud-BR-lid West 
Joop van Raaij – voorzitter Commissie Onderscheidingen 
 
AFWEZIG met kennisgeving: 
Functiezetel Marketing & Comm. Erik van Veenendaal 
Bondsraadsleden:   René Lauwerijssen – plv ZuidWest, Bert van Schaik - plv Midden  
Hoofdbestuur:  André Eerland 
Ereleden  Ad Bouwman, Paul Koopman (tevens plv BR-lid Midden 
Leden van verdienste  Ron Adriaans, Koen Jacobs, Peter van Mil 
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Notulen – BRV 2 juli 2022 - BESLUITENLIJST  
 

Ag. Omschrijving Besluit 

1 Opening en vaststelling agenda Besluit: De BRV stelt unaniem de agenda met aanvulling van drie punten (8a, 8b 
en 8c) vast. 

   

2 Mededelingen en ingekomen stukken  

   

3 Notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 11 december 2021  

a. Vaststellen besluitenlijst bondsraadsvergadering per 11 december 2021 
(ter vaststelling) 

Besluit: De BRV stelt de besluitenlijst van de notulen van de 
bondsraadsvergadering van 11 december 2021 vast. 

b. Actielijst van de bondsraadsvergadering per 11 december 2021  

   

4. Jaarverslagen   

a. Jaarverslag Hoofdbestuur Besluit: De BRV stelt het algemeen jaarverslag van het Hoofdbestuur vast. 

b. Jaarverslag Tuchtcommissie (TUC) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag TUC vast. 

c. Jaarverslag van de Commissie van Beroep (CvB) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag van de Commissie van Beroep vast. 

d. Jaarverslag van het College van Arbiters (CvA) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag van het College van Arbiters vast. 

e. Jaarverslag van de Reglementscommissie (RC) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag van de Reglementscommissie vast. 

f. Jaarverslag van de Fondsbeheerscommissie (FBC) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag van de Fondsbeheerscommissie vast. 

g. Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen (CO) Besluit. De BRV stelt het jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen vast. 

   

5. Financiën  

a. Rapportage van de Financiële Commissie (FC)  
 

 

b. Gecumuleerde jaarrekening 2021 Besluit: De BRV stelt unaniem de jaarrekening 2021 vast. 

c. Decharge Besluit: De BRV verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor 
het gevoerde (financiële) beleid. 

d. Benoemen accountant Besluit: De BRV benoemt Coney tot accountant voor 2022. 

e. Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2022  

   

6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en 
Bondsraadscommissies 

 

a. Benoeming Hoofdbestuursleden  

b.  Benoeming Bondsraadsleden op functiezetels 
 

Besluit: De 11 aanwezige afdelingsbondsraadsleden herbenoemen unaniem de 
Bondsraadsleden op de functiezetels. 

c. Benoeming leden vaste commissies van de Bondsraad Besluit: De BRV herbenoemt unaniem de leden van de vaste commissies van de 
Bondsraad. 



19 

 

7. Reglementswijzigingen  

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

b. Informatie over komende reglementswijzigingen als gevolg van de te 
nemen besluiten 

 

c. Wijziging reglement Seksuele Intimidatie (Reglement SI) Besluit: De BRV stelt unaniem de wijzigingen in het Reglement SI vast. 

   

8. Organisatieontwikkeling  

 Informatie over de fase van Verrichten  

8a. Update vrijwilligersbeleid   

8b. Afscheid Hoofdbestuurslid Wim van der Burgt  

8c. Uitreiking bondsonderscheidingsteken aan Frank Lequin  

   

9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  

   

10. Sluiting  
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 3 – agendapunt 3b 
  
 

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 2 JULI 2021 – NOTULEN - ACTIELIJST 
 

Ag. Omschrijving Actie  Wie Af/ 
datum 

1. Opening en vaststelling agenda Geen   

2. Mededelingen en ingekomen stukken Geen   

     

3. Notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 11 december 2021    

a. Vaststellen besluitenlijst bondsraadsvergadering per 11 december 2021  Archiveren Bb √ 

b. Actielijst van de bondsraadsvergadering per 11 december 2021 Bijwerken Bb  

     

4. Jaarverslagen     

a. Jaarverslag Hoofdbestuur Toevoegen dat een * de voorzitter van een commissie is. 
Oproep op de website voor kandidaten voor de RC. 
Toevoegen gewenste kwaliteiten: met name (juridische) kennis op 
het gebied van niet-tafeltennisspecifieke zaken zoals SI en 
matchfixing nodig zijn.  

Bb √ 

b. Jaarverslag Tuchtcommissie (TUC) 
 

Gesprek tussen TUC en NOC*NSF n.a.v. lopende zaak.  
Werven jonge en vrouwelijke leden voor de TUC. Functieprofiel 
op de website plaatsen. 

TUC 
Bb/TUC/HB 

 
√ 

c. Jaarverslag van de Commissie van Beroep (CvB) Geen   

d. Jaarverslag van het College van Arbiters (CvA) Geen   

e. Jaarverslag van de Reglementscommissie (RC) Geen   

f. Jaarverslag van de Fondsbeheerscommissie (FBC) Geen   

g. Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen (CO) Voor de BRV november benoeming Thijs van Veen op agenda 
Uitwerking omzetting van afdelingsgedecoreerden naar nieuwe 
situatie  

Bb 
CO 
 

√ 

     

5. Financiën    

a. Rapportage van de Financiële Commissie (FC)  Geen   

b. Gecumuleerde jaarrekening 2021 
 

Toelichting Verhogen bestemmingsreserve t.b.v. NAS/DWF en 
een nieuw CRM-pakket meesturen met de notulen 

Bb √ 

c. Decharge Geen   

d. Benoemen accountant Coney informeren over de benoeming tot accountant voor 2022 Bb-TP  

e. Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2022 Detaillering uitgaven algemeen en administratie&beheer Bb./FC   
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6. Samenstelling Hoofdbestuur, Bondsraadsleden op functiezetels en 
Bondsraadscommissies 

   

a. Benoeming Hoofdbestuursleden Geen   

b.  Benoeming Bondsraadsleden op functiezetels 
 

De afwezige Bondsraadsleden informeren over de herbenoeming Bb √ 

c. Benoeming leden vaste commissies van de Bondsraad De leden van de vaste commissies van de Bondsraad informeren 
over de herbenoeming 

Bb √ 

     

7. Reglementswijzigingen    

a. Statuten  
 

Statutenwijziging bij de notaris regelen 
Verschillende formuleringen m.b.t. continuiteit controleren en zo 
nodig aanpassen 

Bb 
RC 

 

b. Informatie over komende reglementswijzigingen als gevolg van de te 
nemen besluiten 

Geen   

c. Wijziging reglement Seksuele Intimidatie (Reglement SI) Wjzigingen in het Reglement SI verwerken Bb/RC √ 

     

8. Organisatieontwikkeling  
Informatie over de fase van Verrichten 

Plannen en organiseren informele BRV op 1 oktober 2022 
Digitale bijeenkomsten voor leden en verenigingen 
Tijdspad opzetten 
Voorbereiden werving Accountmanagers na BRV 26-11-2022 
Voorbereiden werving BR-leden door kieskringen 
Document Update organisatieontwikkeling digitaal beschikbaar 
stellen aan de BRV 
Organiseren digitaal vragenuurtje voor de BRV 

Bb 
Bb / Wg Oo 
Wg Oo 
Bb 
Bb / Wg Oo 
Bb 
 
Bb 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

     

8a. Update vrijwilligersbeleid  De presentatie digitaal beschikbaar stellen Bb √ 

8b. Afscheid Hoofdbestuurslid Wim van der Burgt Geen   

8c. Uitreiking bondsonderscheidingsteken aan Frank Lequin Geen   

     

9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag    

  BRV informeren over de datum van de informele BRV (1-10) 
Benaderen nieuwe HB-leden 
Formulering geslaagden TT2 in jaarverslag 2022  
Aandacht voor beperkingen ICT m.b.t. DWF en NAS 
Evaluatie/leerpunten en draaiboek voor bijzondere situaties (i.c. 
corona) 
Portefeuilleverdeling HB 

Bb 
HB 
Bb 
Bb / AE 
HB/Bb 
 
HB 

√ 
 
√ 
 
√ 

10. Sluiting    
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 4 – agendapunt 4a 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE  
 
 
Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie (FC) van de Bondsraad over het gesprek 
dat op 24 oktober 2022 online is gevoerd. Hierbij waren aanwezig: Raimo Kool (FC), Wim Vreeburg 
(FC), Jan-Gerard Wever (Bondsbestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau). 
 
Hieronder worden de onderwerpen die in het overleg aan de orde zijn gekomen puntsgewijs 
behandeld. In punt 4 volgt een advies van de FC aan de Bondsraad. 
 

1. Begroting 2023 
 

A) De begroting geeft een saldo aan van € 0.  
 
B) De FC heeft nagevraagd in hoeverre de huidige aanzienlijke inflatie impact heeft op de begroting 

voor volgend jaar. 
 

De impact lijkt zowel aan de opbrengsten- als kostenkant vooralsnog beperkt. De belangrijkste 
reden hiervoor aan de opbrengstenkant is dat de inflatie over 2022 door het al jaren geldende 
NTTB-indexatiemechanisme feitelijk pas terugkomt in de contributie van 2024. Aan de kostenkant 
is van belang dat de kosten van de NTTB voor een behoorlijk deel uit personeelskosten bestaan 
en daarvoor een langer lopende CAO geldt voor 2023 met een zeer beperkte inflatiecorrectie. 

 
C) Er lijken op sommige begrotingsposten aanzienlijke verschillen te zijn met voorgaande jaren. Dit 

wordt echter vooral veroorzaakt door een iets andere manier van rapporteren als gevolg van de 
nieuwe organisatiestructuur. 

 
D) De opbrengsten voor “Sponsoring, rechten en advertenties” is ingeschat op € 45.000 in plaats 

van nul zoals vermeld in de begroting van 2022. Dit komt door verlenging en uitbreiding van een 
aantal sponsorcontracten.  

 
E) De kosten voor clubadvies bestaan vooral uit personeelskosten van de accountmanagers. 
 
F) De boetebepalingen en -tarieven worden voor het eerst sinds circa 20 jaar gemoderniseerd en 

geïndexeerd, mede naar aanleiding van de invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier. De FC 
geeft het bestuur in overweging nog eens te kijken naar enkele voorgenomen boetes alsmede de 
bezwaarprocedure na ingang van de beoogde nieuwe organisatiestructuur. 
De FC legt aan het Bondsbestuur de vraag voor of men weer voor een lange periode de nieuwe 
tarieven wil handhaven of de voorkeur heeft om de nieuwe tarieven jaarlijks te verhogen via het 
indexatiemechanisme. 
 

2. Tussentijds Financieel Overzicht NTTB 2022 
 

A) De tussentijdse financiële cijfers 2022 geven per saldo vooralsnog een gunstig beeld. Het 
resultaat lijkt op dit moment uit te komen op een tekort van ongeveer € 10.000, in plaats van een 
begroot tekort van € 29.000. 

 
B) De bestemmingsreserves die voor 2022 zijn gevormd zijn op diverse onderdelen nog niet volledig 

besteed. De verwachting van het Hoofdbestuur is dat deze nagenoeg geheel besteed zullen 
worden.  

 



 

23 
 

C) Mogelijk wordt dit jaar nog wel noodgedwongen een 2e hands bestelbus aangeschaft ter 
vervanging van de huidige, volledig afgeschreven, bus waarmee niet meer (veilig) kan worden 
gereden. De bus is bedoeld om materialen die niet in een gewone auto passen naar 
evenementen te vervoeren. 
 

3. Interne Beheersing 
 

In verband met de beoogde organisatieontwikkeling zullen er volgend jaar vermoedelijk formeel geen 
“afdelingen” meer zijn en daarmee ook geen afdelingsboekhoudingen meer zijn. Dit zal de interne 
beheersing en de financiële administratie aanzienlijk vereenvoudigen, waardoor naar verwachting de 
jaarrekening en accountscontrole eerder afgerond kunnen worden. Dit is ook noodzakelijk in verband 
met de geplande voorjaarsvergadering van de Bondsraad die veel eerder gehouden zal worden dan 
voorheen.  
 

4. Advies FC 
Advies van FC aan de Bondsraad: 
 

1. De Financiële Commissie heeft in de begroting 2023 geen bijzondere onzekerheden 
geconstateerd en adviseert de Bondsraad in te stemmen met de voorgelegde begroting. Gelet 
op het aanwezige weerstandsvermogen kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen. 
 

2. De Financiële Commissie adviseert na installatie van de nieuwe Bondsraad in ieder geval een 
Bondsraadslid dat over het juiste profiel beschikt aan de Financiële Commissie toe te voegen, 
zodat de verbinding met de Bondsraad behouden blijft. 

 
Voor de continuïteit van de Financiële Commissie is daarnaast uitbreiding met één of meer andere 
NTTB-leden wenselijk. Hiervoor zal binnenkort een functieprofiel beschikbaar komen. 

 
 
De Financiële Commissie, 
Raimo Kool 
Wim Vreeburg 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2023 – INCLUSIEF TARIEVENLIJST 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 
 
 
 
 

 

 

 2023 Facturatie per kwartaal 

 jaarbasis: per kwartaal 

Contributie niet-competitiegerechtigde leden*/**      € 20,50  4x € 5,13  

Contributie competitiegerechtigde leden € 76,50 2x € 5,13 
2x € 33,13 (= € 28 + € 5,13)     

Contributie competitiegerechtigde jeugdleden (O19) € 57,50 2x € 5,13 
2x € 23,63 (= € 18,50 + € 5,13)     

Contributie persoonlijk lidmaatschap*** € 50,00 4x € 12,50 

 
* voorheen ook wel aangeduid als basiscontributie 

** de tarieven zijn geïndexeerd met 2,68% en conform het besluit van de Bondsraad afgerond op 50 cent 

op jaarbasis  
 

 

 

TARIEVENLIJST 2023 
 
Competitiebijdrage per seizoenshelft  

Dames/heren eredivisie € 475,00 

Dames/heren 1e divisie € 250,00 

 

Dagvergoeding overige wedstrijden € 95,00 per scheidsrechter 

 

 
Boete Nr.  Omschrijving 2022 2023 

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; 
per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in 
NAS per team 

€ 7,00 € 10,00 

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter € 7,00 € 10,00 

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd € 5,00 € 7,50 

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 
(verdere maatregelen kunnen volgen) € 22,50 € 30,00 

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 7,00 € 10,00 

6. Het niet kunnen tonen van een lidmaatschapsbewijs of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon € 5,00 € 7,50 

7a. Het onvolledig , onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per 
formulier 

€ 5,00 € 7,50 

7b. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Als een of beide teams het 
DWF niet of niet compleet invullen, inclusief inzenden door het ene team en 
bevestigen (= digitale handtekening) door het andere team, per team 

€ 5,00 € 7,50 

8. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de 
competitiewedstrijd of per wedstrijd € 5,00 € 7,50 
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9a. Voor afdelingen die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze 
nog dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het te laat inzenden van 
het wedstrijdformulier, per formulier 

€ 5,00 € 7,50 

9b. Voor afdelingen waar het papieren wedstrijdformulier alleen op verzoek van de 
Competitieleider opgestuurd hoeft te worden: het niet inzenden van het 
opgevraagde wedstrijdformulier binnen de gestelde termijn 

€ 5,00 € 7,50 

10. Voor afdelingen die met het papieren wedstrijdformulier werken én waarbij deze 
nog dient opgestuurd te worden naar de Competitieleider: Het niet inzenden van het 
wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip) 

€ 10,00 € 15,00 

11. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening van 
de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team. Let op: als een jeugdteam niet 
begeleid is dient dit als opmerking toegevoegd te worden in het opmerkingen veld 
(voor het indienen of bevestigen van de uitslag) 

€ 7,00 € 10,00 

12. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) € 22,50 € 30,00 

13. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon     

Eredivisie € 113,50 € 135,00 

1e divisie € 91,00 € 110,00 

2e divisie € 68,00 € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 45,50 € 55,00 

landelijk A jeugd € 22,50 € 30,00 

overige klassen € 11,50 € 15,00 

14. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team     

Eredivisie € 113,50 € 135,00 

1e divisie € 91,00 € 110,00 

2e divisie € 68,00 € 80,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 45,50 € 55,00 

landelijk A jeugd € 22,50 € 30,00 

overige klassen € 11,50 € 15,00 

15. Het niet-opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team     

Eredivisie € 227,00 € 275,00 

1e divisie € 181,00 € 220,00 

2e divisie € 136,00 € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 91,00 € 110,00 

landelijk A jeugd € 45,50 € 55,00 

overige klassen  € 22,50 € 30,00 

16. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de 
competitieleider is noodzakelijk)     

Eredivisie € 227,00 € 275,00 

1e divisie € 181,00 € 220,00 

2e divisie € 136,00 € 165,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd € 91,00 € 110,00 

landelijk A jeugd € 45,00 € 55,00 

overige klassen  € 22,50 € 30,00 

17. Voor de competities waar het DWF formeel ingevoerd is: Het niet tijdig verifiëren en 
bevestigen van de uitslagen in NAS door de wedstrijdsecretaris van het 
thuisspelende team, per formulier 
- Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23.59 uur 
- Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12.00 uur. 
- Bij wedstrijden die op zondag gespeeld worden: maandag om 12.00 uur. 

€ 10,00 € 15,00 
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Arbitrageheffing   

  Voorschot arbitrageheffing conform artikel 50 van het Arbitragereglement € 220,00  

Bondsartikelen   
Bestel 
eenheid 

Artikel  Prijs per 
eenheid  

 
 1 Tafeltennis - Begrijpen - Leren - Spelen  €         35,00  

 
1 Vervangende ledenpas per post  €           7,50  

     

Meerkampen   

Aantal Inschrijfgeld  Prijs/stuk  
 

1 Meerkampen senioren  €         12,50  
 

1 Nationale Jeugdmeerkampen   €         17,50  
     

Opleidingen   

Aantal Inschrijfgeld *)  Prijs/stuk   
1 Opleiding TT-1   €         39,50  

 
1 Opleiding TT-2 (inclusief boek)  €       658,50  

 
1 Opleiding TT-3 (exclusief boekenpakket)  €       795,00  

 
        + boekengeld (indien nog niet in bezit)  €         58,50  

 
1 Opleiding TT-4 (exclusief boekenpakket)  €    3.250,00  

 
1       + boekengeld (indien nog niet in bezit)  €         63,50  

 
1 Opleiding TT-5 ism NOC*NSF (toelating onder voorwaarden)  POA  

 
1 Opleiding SR-1 (spelregelmodule – onderdeel VSK)  gratis  

 
1 Opleiding SR-2 (per vereniging per jaar)  gratis  

 
1 Opleiding SR-3  €       195,00  

 
1 Opleiding SR-4  €       195,00  

 
1 Opleiding SR-5 (tarief aanmelding ITTF)  POA  

 
1 Opleiding TL-2   €         50,00  

 
1 Opleiding TL-3   €       195,00  

 
1 Opleiding TL-4   €       295,00  

 
*) De mogelijkheid bestaat dat dat diverse opleidingen op voordeliger wijze worden vormgegeven.  
Deze tarieven gelden derhalve als maximum. 
 
Deelname NK 

Deelname Masters 

Deelname Tafeltenniskamp 

NK jeugd 

Ranglijsttoernooien jeugd 

Regionale toernooien in overleg met de organisatie 

 
  



 

28 
 

Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 6 – agendapunt 4c 
 
 
 

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M 3E KWARTAAL 2022  
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 

Bijlage 7 – agendapunt 5a 
 
 
 
 
 

STRATEGISCH PLAN 2023-2026  
 

Dit is separaat bijgevoegd. 

 

 

 
 
 
Bondsraadsvergadering 26 november 2022  
Bijlage 8 – agendapunt 5b 
 
 
 
 
 

JAARPLAN 2023  
 

Dit is separaat bijgevoegd. 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 9 – agendapunt 5c 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENPLANNEN AFDELINGEN 2023  
 
Zoals in diverse overleggen met de huidige afdelingen is gecommuniceerd is het vertrekpunt: 2022 = 
2023. Alle andere activiteiten zijn in het jaarplan opgenomen. De jaarplannen 2022 zijn te vinden op 
de NTTB-website PowerPoint-presentatie (nttb.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bijlage-6-agendapunt-6b-20211108-Jaarplannen-2022.pdf
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 10 – agendapunt 6a 
 
 
 
 
 

BESTUURLIJKE ZAKEN 
A. ORGANISATIEONTWIKKELING: 

 
- VERRICHTINGSPLAN ORGANISATIEONTWIKKELING NTTB  
 

 

Datum: 28 oktober 2022 No: 2022/ 01 

Van: Bondsbestuur Kopie aan: - 

Bijlagen:  

• Notitie: “Van inrichten naar verrichten” 

• Wijzigingsvoorstellen Statuten en Algemeen 
Reglement  

 

Onderwerp: Besluitvorming 3e fase Organisatieontwikkeling NTTB 

 

 
Ter besluitvorming:  
         

 
Bondsraadsvergadering 26 november 2022. 

 

Korte omschrijving: 

 
1. Inleiding: 
 
De NTTB heeft in 2020 een Organisatieontwikkelingstraject ingezet met als doel tot een versterkt, 
toekomstgericht en integraal organisatie- en bestuursmodel te komen, passend bij het 
ontwikkelstadium en de ambities die de NTTB zich heeft gesteld, en daarbij de aanbevelingen voor 
Goed Sportbestuur in acht te nemen. 
Deze organisatieontwikkeling omvat 3 fases, te weten: 

• Fase 1: Ontwikkeling en vaststelling van de richting van de NTTB-organisatieontwikkeling. 
De Bondsraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2021 na een zorgvuldig voortraject de 
notitie “Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en bestuursmodel 
voor de NTTB” vastgesteld.  

• Fase 2: Ontwikkeling en vaststelling van de inrichting van de NTTB-
organisatieontwikkeling. De Bondsraad heeft in haar vergadering van 11 december 2021 de 
notitie “Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling” vastgesteld. 

• Fase 3: De concrete uitwerking van alle onderdelen van de inrichtingsfase en de 
voorbereiding van de invoering van de in fase 1 en 2 vastgestelde 
organisatieontwikkelingen. Deze fase wordt aangeduid als de fase van de verrichting. Via 
een tweetal informele bondsraadsvergaderingen op respectievelijk 2 april en 1 oktober 
2022 wordt deze fase afgesloten met besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 26 
november 2022. Hiermee wordt het voorziene Organisatie- en bestuursmodel op 1 januari 
2023 volledig geïmplementeerd. Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar.  

 
2. Verrichtingsvraagstukken: 
 
Op 11 december 2021 heeft de Bondsraad de bovengenoemde inrichting vastgesteld. Hiermee is 
de 2e fase van de organisatieontwikkeling met een besluit afgerond. Vanuit de werkgroep zijn de 
nader uit de werken zaken voor de 3e fase geïnventariseerd inclusief de door 
bondsraadsvergadering gedefinieerde verrichtings-vraagstukken (3e fase) ter verdere uitwerking. 
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Deze inventarisatie is in een Plan van Aanpak vastgelegd. Dit Plan van Aanpak is in de informele 
bondsraadsvergadering van 2 april 2022 besproken.  
 
Alle verrichtingsvraagstukken zijn of worden richting de besluitvorming gefaseerd uitgewerkt en 
geclusterd in de volgende hoofdstukken: 
 

1. Organisatieontwikkeling: proces, aanpak en voortgang 
2. Sportparticipatie  

2.1. Doelgroepen & Verenigingsontwikkeling 
2.2. Van Afdelingsondersteuner naar Accountmanager 
2.3. Opleidingen 
2.4. Competities 
2.5. Toernooien  

3. Talentontwikkeling & Topsport 
3.1. Afdelingstrainingen 
3.2. Jeugdcup 
3.3. Talentherkenning 

4. Algemeen Bestuurlijke Zaken en Bedrijfsvoering 
4.1. Wijzigingen Statuten en reglementen 
4.2. Goed Sportbestuur 
4.3. Werkorganisatie 
4.4. Kieskringen 
4.5. Financiën  
4.6. Fasering (transitie) 2023  

5. Communicatie 
5.1. Communicatie over de verrichtingsfase 
5.2. Communicatie als onderdeel van de verrichting 

6. Evaluatie 
 
Bijlage 1: Infographic NTTB-Organisatieontwikkeling  
Bijlage 2: Overzicht besluitvormende stukken NTTB-Organisatieontwikkeling 
Bijlage 3: Beleidscyclus NTTB 
Bijlage 4: Organogram 
Bijlage 5: Lijst van afkortingen 
 

Voor de uitwerking van bovenstaande hoofdstukken en bijlagen heeft het Bondsbestuur een 
uitwerkingsgroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de 
werkorganisatie, het bestuur en andere betrokkenen die op basis van de door de Bondsraad 
aangedragen verrichtingspunten 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 uitwerkingsgroep hebben meegelezen en daarop feedback hebben gegeven. De 
uitwerkingsgroep is na 11 december 2021 meerdere keren bijeengeweest in wisselende 
samenstellingen. Tevens zijn diverse “actieve leden” op verschillende manieren betrokken geweest 
in de uitwerking van zaken betreffende de 3e fase. In de ter besluitvorming voorliggende notitie “Van 
inrichten naar verrichten” wordt het eindresultaat van deze fase beschreven. 
 
3. Procesvoortgang: 
 
Na de besluitvorming op 11 december 2021 over de inrichting is de volgende voortgang 
gerealiseerd: 

• 8 afdelingsbijeenkomsten in de periode februari-maart 2022 voor zowel afdelingsbesturen 
als afdelingscommissies.  

• Bijeenkomst voor alle landelijke commissies op 3 maart 2022.  

• Op 2 april 2022 heeft de 1e informele bondsraadsvergadering binnen de 3e fase 
plaatsgevonden in Nieuwegein. In deze vergadering zijn de vraagstukken met betrekking 
tot de verrichtingsfase uitgebreid besproken en bediscussieerd. De ontvangen feedback en 
de conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in een 1e conceptnotitie “Van inrichten naar 
verrichten”  

• Presentaties in de afdelingsledenvergaderingen in de periode april/mei 2022 over de stand 
van zaken met betrekking tot de NTTB-Organisatieontwikkeling. In deze bijeenkomsten zijn 
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de veranderingen voor afdelingen, verenigingen en leden aan de orde geweest en 
besproken.  

• Tijdens de bondsraadsvergadering van 1 juli 2022 is de 1e conceptnotitie ter informatie aan 
de leden van de Bondsraad ter beschikking gesteld. 

• Op 24 augustus 2022 is een vragenuurtje georganiseerd voor de leden van de Bondsraad 
over de op 1 juli 2022 uitgedeelde conceptnotitie en is er een tweetal momenten geweest 
gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen. 

• Op 1 oktober 2022 heeft de 2e informele bondsraadsvergadering binnen deze fase 
plaatsgevonden in Nieuwegein. In deze vergadering is het 2e concept van de notitie “Van 
inrichten naar verrichten” besproken alsook de concepten van de wijzigingsvoorstellen van 
de Statuten en reglementen. Op basis van deze bijeenkomst zal het Bondsbestuur de 
stukken van deze 3e fase ter besluitvorming (inclusief statutenwijzigingen) voorleggen aan 
de Bondraad in de vergadering op 26 november 2022.    

• Van alle bijeenkomsten zijn verslagen, samenvattingen en/of gespreksnotities gemaakt en 
deze zijn steeds ter beschikking gesteld aan de leden van de Bondsraad. 
 

De formele start van het nieuwe organisatie- en bestuursmodel wordt voorzien op 1 januari 2023, 
waarbij 2023 ook als een overgangsjaar geldt. In het eerste kwartaal van 2024 zal in evaluatieve zin 
gekeken worden of de beoogde effecten worden bereikt en of de NTTB-Organisatieontwikkeling op 
koers ligt. De fasering van deze evaluatie is beschreven in hoofdstuk 9 van de (bijgaande) notitie. 
Indien mogelijk, praktisch en op basis van de genomen besluiten, zullen in het kader van het 
verrichten alvast zaken worden geïmplementeerd. 
 

 
 

Gevraagde besluiten van de Bondsraad op 26 november 2022:  

 

• Vaststelling van de notitie: ‘Van inrichten naar verrichten”. 

• Vaststelling Statutenwijzigingen en wijzigingen Algemeen Reglement en de wijzigingen in 
de overige reglementen alsmede het invoeren van het Reglement Atletencommissie. 
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Notitie Van inrichten naar verrichten.  
 

 
 
 

1. Organisatieontwikkeling: Proces, aanpak en voortgang 
 
De NTTB is in 2020 het Organisatieontwikkelingstraject gestart met als doel om tot een versterkt, 
toekomstgericht en integraal organisatie- en bestuursmodel te komen, passend bij het 
ontwikkelstadium en de ambities die de NTTB zich heeft gesteld en daarbij de aanbevelingen voor 
Goed Sportbestuur in acht te nemen. 
 
Deze organisatieontwikkeling omvat 3 fases, te weten: 

• Fase 1: Ontwikkeling en vaststelling van de richting van de NTTB-organisatieontwikkeling. 
De Bondsraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2021 na een zorgvuldig voortraject de 
notitie “Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en bestuursmodel 
voor de NTTB” vastgesteld.  

• Fase 2: Ontwikkeling en vaststelling van de inrichting van de NTTB-organisatieontwikkeling. 
De Bondsraad heeft in haar vergadering van 11 december 2021 de notitie “Inrichtingsplan 
Organisatieontwikkeling” vastgesteld. 

• Fase 3: De concrete uitwerking van alle onderdelen van de inrichtingsfase en de 
voorbereiding van de invoering van de in fase 1 en 2 vastgestelde organisatieontwikkelingen. 
Deze fase wordt aangeduid als de fase van de verrichting. Via een aantal informele 
bondsraadsvergaderingen in april en oktober 2022 wordt deze fase afgesloten met 
besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 26 november 2022 waardoor het voorziene 
Organisatie- en bestuursmodel op 1 januari 2023 volledig ingevoerd wordt en waarbij 2023 als 
overgangsjaar geldt. In de uitwerking hieronder lichten we dit nader toe. 

 
In de 3e fase worden tal van onderdelen en openstaande vraagstukken uit de inrichtingsnotitie nader 
uitgewerkt. Alle bouwstenen uit deze fase hebben raakvlakken met elkaar en dragen samen zorg voor 
een samenhangende kwaliteitsslag/impuls aan een verdere professionalisering van de totale NTTB-
organisatie. Al deze afzonderlijke onderdelen worden samengebracht in één notitie “Van inrichten 
naar verrichten” die zoals gezegd op 26 november 2022 ter besluitvorming aan de Bondsraad wordt 
voorgelegd. De benodigde statuten- en reglementswijzigingen die als gevolg van de wijzigingen in de 
organisatie noodzakelijk zijn worden eveneens voor deze vergadering geagendeerd. 
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Na de besluitvorming van de Bondsraad over de inrichting op 11 december 2021 is, al dan niet 
gefaseerd, een start gemaakt met de 3e fase: het verrichten.  
Achtereenvolgens komen in deze notitie in dat kader de volgende onderwerpen aan bod:  
 

7. Organisatieontwikkeling: Proces, aanpak en voortgang 
8. Sportparticipatie 

- Doelgroepen & Verenigingsontwikkeling 
- Opleidingen 
- Wedstrijdsport (Competitie & Toernooien)  

9. Talentontwikkeling & Topsport 
10. Algemeen Bestuurlijke Zaken & Bedrijfsvoering 

- Wijzigingen Statuten en reglementen 
- Goed Sportbestuur 
- Werkorganisatie 
- Kieskringen 
- Financiën 
- Fasering (transitie) 2023  

11. Communicatie 
12. Evaluatie 

  
In het kader van de zorgvuldigheid en draagvlak heeft voor iedere besluitvormende vergadering van 
de Bondsraad minimaal één informele bondsraadsvergadering plaatsgevonden. Naast een notitie met 
voorstellen waarover door de Bondsraad besluitvorming moet plaatsvinden is deze voorzien van een 
voorlegger met daarin een uitgebreide procesbeschrijving en een concreet gevraagd besluit aan de 
Bondsraad. In de procesbeschrijving is steeds opgenomen welke (achterban)overleggen hebben 
plaatsgevonden en zijn alle overleggen ondersteund met een presentatie.  
 
Als bijlage 1 is een “Infographic” toegevoegd van de belangrijkste onderdelen van de NTTB-
organisatieontwikkeling.  
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de besluitvormende stukken met betrekking tot de 
organisatieontwikkeling van de NTTB. 
 
In bijlage 3 is de schematische weergave van de jaarlijkse NTTB-beleidscyclus opgenomen. 
 
In bijlage 4 is een update van het organogram van de werkorganisatie opgenomen. 
 
In bijlage 5 worden alle afkortingen toegelicht. 
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2. Sportparticipatie met Doelgroepen & Verenigingsontwikkeling, Opleidingen en 
Wedstrijdsport (Competitie & Toernooien) 
 
2.1 Doelgroepen en Verenigingsontwikkeling 
 
2.1.1 Doelgroepen 
 
Waar in de huidige situatie diverse afdelingscommissies/werkgroepen op het gebied van 
sportparticipatie/breedtesport en verenigingsondersteuning onder de aansturing van het betreffende 
Afdelingsbestuur vallen, verandert dat in de nieuwe organisatiestructuur. In de periode maart – 
september 2022 zijn met alle betreffende commissies/werkgroepen gesprekken gevoerd over de 
nieuwe organisatiestructuur en de toekomst van de commissies/werkgroepen.  
 
Uitgangspunt is: commissies/werkgroepen behouden en de doelstellingen van de commissies/ 
werkgroepen laten aansluiten bij de uitvoering van het Strategisch Plan en het Jaarplan (voor zover 
dat niet al het geval is). Concreet hebben we het hier dan over de Jeugdplatformen, Breedtesport-
commissies, Para-tafeltenniscommissies of een Table Stars Promotieteam. Al deze commissies/ 
werkgroepen worden in de toekomst aangestuurd/gecoördineerd vanuit het Bondsbureau, afdeling 
Doelgroepen en Verenigingsontwikkeling.  
 
2.1.2 Verenigingsontwikkeling  
 
In de huidige situatie wordt Verenigingsontwikkeling vanuit het Bondsbureau gecoördineerd en 
uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van externe ondersteuners of, in sommige gevallen, van 
onze eigen Afdelingsondersteuners (AO’s).  
In de nieuwe organisatiestructuur verandert een aantal zaken: 

o De functie van de huidige AO’s komt te vervallen; 
o Er komt een nieuwe functie: Accountmanager.  

 
2.2 Van Afdelingsondersteuner naar Accountmanager  
 
Nieuw in onze organisatie zijn de Accountmanagers. In deze verrichtingsfase zijn de volgende acties 
ondernomen: 

o Functieprofiel: dit is aangepast n.a.v. opmerkingen van de Bondsraad. Op het 
moment van schrijven is het Bondsbureau met een externe partij bezig het HR-traject 
vorm te geven waarbij de functieprofielen van onze medewerkers tegen het licht 
gehouden worden in het kader van deze organisatieontwikkeling. Ook dit 
functieprofiel wordt hierin meegenomen; 

o We hebben getoetst of ons beeld over het functieprofiel aansluit bij de wensen en 
behoeften van onze verenigingen. Dat blijkt het geval te zijn. De resultaten van dit 
onderzoek vindt u hier en op de pagina organisatieontwikkeling op de website: 
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/;  

o Naamgeving: tot op heden hebben we de naam Accountmanager als werktitel 
gebruikt, in afwachting van het definitieve functieprofiel; 

o Met alle huidige Afdelingsondersteuners zijn individuele trajecten gestart om tot een 
afronding van het arbeidscontract te komen. 
 

2.3 Opleidingen 
 
Opleidingen worden en blijven centraal vanuit het Bondsbureau gecoördineerd en georganiseerd. Het 
betreft hier de trainersopleidingen, scheidsrechtersopleidingen en toernooileidersopleidingen die 
voldoen aan de KSS-opleidingsstructuur en waarbij we werken met passende ICT-systemen om al 
deze opleidingen aan te bieden. Met diverse partners werken we samen om bijscholingen en 
workshops aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VVTT, NOC*NSF of andere sportbonden. 
 
Waar we in deze fase van verrichten naar kijken zijn de diverse restitutieregelingen die binnen enkele 
afdelingen bestaan. Hierbij zijn verschillen aanwezig. Met het verdwijnen van de afdelingen vervallen 
ook de restitutieregelingen die de afdelingen hanteerden. De komende periode werken we aan 
algemeen beleid dat we landelijk willen toepassen op onze trainers, scheidsrechters en 
toernooileidersopleidingen. 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2022/05/Onderzoek-Profiel-Accountmanager-Verenigingen.pdf
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/
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2.4 Competities 
 
2.4.1 Organisatiestructuur 
 
Tijdens de informele bondsraadsvergadering op 2 april 2022 is een concept van de nieuwe 
organisatiestructuur voor de competities gepresenteerd. In deze verrichtingsfase zijn op basis van 
deze structuur de nodige acties ondernomen: 
 

• 7 april: Overleg met HCL, HJCL en Reglementscommissie. Daarin is besproken welke variant 
de voorkeur heeft. Gekozen is voor één Hoofd Competitieleiders-commissie (HCL-commissie) 
waaronder alle regio-competitieleiders vallen. Deze commissie gaat de beroepszaken 
behandelen die voorheen door de afdelingsbesturen werden behandeld. 
 

• De ambitie is om de HCL-commissie uit ca. zes commissieleden te laten bestaan waarbij er 
aandacht is voor diversiteit (expertise voor seniorencompetities en jeugdcompetities). Bij 
voorkeur ex-CL’s, maar noodzakelijk is dat niet. 
 

• Taken en bevoegdheden worden nog uitgewerkt.  
 

• De HCL en HJCL nemen zitting in de HCL-commissie. 
 

• 26 april: Deze structuur is voorgelegd aan de competitieleiders. Er is draagvlak voor de 
gekozen structuur.  
 

• 30 mei: Een 3e HCL-commissielid is geworven. Het vervolg van de werving loopt.  
 

• Juni: Analyse Competitiereglement deel I en II met een eerste vertaling naar de nieuwe 
structuur. 

 

• Augustus/september: Concept nieuw Competitiereglement geschreven 
 

• September: Concept Competitiereglement ter informatie en voor feedback verzonden aan alle 
afdelingen en Competitieleiders 
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2.4.2 Reglementen 
 

Het huidige Competitiereglement bestaat uit 3 delen. Deel I en II gelden voor alle NTTB-competities 
en worden dus door de BR vastgesteld. Deel III bestaat uit 9 aparte delen: één voor de landelijke 
competities (vastgesteld door de BR) en acht (één per afdeling) voor de afdelingscompetities 
(vastgesteld door de ALV’s van de afdelingen).  
 
In de nieuwe situatie vervallen de Afdelingscompetitiereglementen. Dat hoeft niet te betekenen dat het 
deel III voor de landelijke competities automatisch voor alle competities gaat gelden. Momenteel 
werken we aan één Competitiereglement. We kiezen hierbij voor de constructie van het Toernooi - en 
Wedstrijdreglement: een vrij globaal reglement met daaraan gekoppeld een aantal uitvoerings-
besluiten die per regio ingevuld kunnen worden. Met andere woorden: elementen uit de huidige deel 
III reglementen komen in het nieuwe Competitiereglement en andere elementen worden opgenomen 
in een uitvoeringsbesluit. 
Het doel is om dit nieuwe Competitiereglement begin oktober 2022 af te ronden zodat de Bondsraad 
hier op 26 november 2022 een besluit over kan nemen. 
 
De afgelopen periode hebben we twee ACL’s bereid gevonden om zich in te zetten voor dit proces. 
Op dit moment worden alle Competitiereglementen deel III geanalyseerd en vergeleken. Vanuit die 
analyse gaan we de vervolgstappen bespreken om te komen tot een nieuw Competitiereglement.  
 

2.4.3 Competitieleiders 
 

Een rondgang langs alle afdelingen begin 2022 heeft uitgewezen dat de huidige CL’s ook in de 
nieuwe structuur een rol van betekenis willen spelen als CL. Een inventarisatie laat zien dat er een 
grote diversiteit bestaat tussen de beloningen die de CL’s jaarlijks ontvangen. We werken aan een 
beleid om de beloningen te uniformeren.  
 

2.4.4 IT-systemen 
 

Onze IT-systemen zijn van groot belang voor de organisatie van onze sport. Zowel voor de 
ledenadministratie als voor de competities. Naast NAS hebben we ook de NTTB App met daarin het 
Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) en de digitale ledenpas.  
 

NAS-competitiemodule 
De organisatieontwikkeling gaat van invloed zijn op deze systemen. De impact, gevolgen en de nodige 
ontwikkelingen/aanpassingen worden in de komende periode in kaart gebracht. 
 

NTTB App / DWF 
Op dit moment gaat het DWF formeel zijn intrede doen in de landelijke competities en de afdeling 
Holland-Noord. Het streven is om alle andere competities in 2023 over te laten gaan. Maar buiten de 
NTTB App om worden ook nog enkele competities georganiseerd in de TTapp, b.v. de beker-
competitie van Midden en de recreantencompetitie van Limburg. We gaan de komende periode 
gesprekken voeren over de toekomstige situatie. Beide competities worden nu buiten NAS en de 
NTTB App om georganiseerd, dat zou feitelijk kunnen blijven bestaan. 
 

2.5 Toernooien 
 

In deze fase van verrichten zijn we gestart met een verdiepende analyse. Welke toernooien zijn er in 
het land? Welke daarvan worden door of namens de afdelingen georganiseerd en/of (financieel) 
ondersteund? In welke situaties kunnen toernooiorganisaties ook in 2023 hun toernooien zelfstandig 
blijven organiseren, waar is ondersteuning vanuit het Bondsbureau nodig en waar ontstaan mogelijke 
uitdagingen of problemen?  
 
In de nieuwe organisatiestructuur ligt de regie over de landelijke en (nu nog) afdelingstoernooien bij 
het Bondsbureau. Dit zal voordelen opleveren als het gaat om de evenementenagenda; meer 
afstemming over de agendering van de toernooien en daardoor meer overview over het totale 
toernooiaanbod. 
Wat de financiële kaders betreft is het uitgangspunt dat de huidige toekenning van budgetten ook in 
de begroting van 2023 wordt opgenomen.  
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3. Talentontwikkeling & Topsport 
 
3.1 Afdelingstrainingen (overgangssituatie naar RTN) 
 
De huidige afdelingstrainingen worden op termijn onderdeel van het beleid voor Talentontwikkeling 
van de NTTB (zie ook: https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visie-Herstructurering-
Talentontwikkeling-NTTB.pdf). In de overgangsfase blijven bestaande trainingen bestaan en worden 
aan activiteiten van een (op te starten) Regionaal Trainings Netwerk (RTN) gekoppeld.  
 
Op dit moment zijn twee RTN’en actief (Oost en Limburg). In meerdere andere regio’s lopen 
gesprekken voor een start van een RTN. Als deze afgerond zijn en gestart kan worden gaan wij 
hierover publiceren.  
 
Landelijk worden aanvullend op de RTN-activiteiten trainingsdagen m.n. voor jongere sporters 
aangeboden (zie ook 3.3).   
 
3.2 Jeugdcup 
 
De NTTB Jeugdcup is in de laatste jaren door corona niet doorgegaan. Omdat de NTTB Jeugdcup 
een ontmoeting van de acht afdelingen was en deze na de organisatieontwikkeling niet meer bestaan 
zal dit toernooi komen te vervallen. Zie ook: Geen Jeugdcup in 2022 - NTTB 
 
3.3 Talentherkenning  
 
Aanvullend op de onder 3.1 al genoemde landelijke trainingsdagen voor jonge jeugd is de planning in 
gang gezet om de talentherkenning in Nederland te stimuleren. De planning hiervan voor het seizoen 
2022 - 2023 is inmiddels gepubliceerd. Als aanvullend hieruit concretere activiteiten voortkomen wordt 
ook dit bekend gemaakt. 
 
  

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visie-Herstructurering-Talentontwikkeling-NTTB.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Visie-Herstructurering-Talentontwikkeling-NTTB.pdf
https://www.nttb.nl/geen-jeugdcup-in-2022/
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4. Algemeen Bestuurlijke Zaken & Bedrijfsvoering 

 
4.1 Wijzigingen Statuten en reglementen  
 
De wijzigingen die ten gevolge van de besluiten omtrent de organisatieontwikkeling in de Statuten 
en/of het algemeen reglement moeten worden aangebracht zullen (via wijzigingen bijhouden) onder 
de regie van de Reglementscommissie met ondersteuning van interne en externe deskundigen 
uitgewerkt worden. De voorstellen verwachten wij voor de novembervergadering van de Bondsraad. 
Zie ook de opmerkingen onder 4.2 wat betreft de Code Goed Sportbestuur en de opmerkingen over 
de zittingstermijn en de Atletencommissie (AC). 
 
4.2 Goed Sportbestuur  
 
De Tafeltennisbond onderschrijft de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF (zie ook:  
https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur). Twee onderdelen hiervan willen wij 
bijzondere aandacht geven in de organisatieontwikkeling. 
 
De zittingstermijn in een functie is op negen jaar gemaximeerd. De nieuwe structuur leidt niet tot een 
nieuwe start van een negenjaarstermijn voor Bondsraadsleden. De Tafeltennisbond heeft op aanvraag 
van de Bondsraad in juni 2022 ervoor gekozen de ruimte die NOC*NSF hierin biedt in de Statuten te 
verwerken zodat in bijzondere situaties de zittingstermijn met maximaal drie jaar verlengd kan worden. 
De zittingstermijn binnen de Tafeltennisbond is voor de leden van de Bondsraad en het Bondsbestuur 
van toepassing, maar niet voor commissieleden. Dit heeft de Tafeltennisbond bewust zo ingesteld om 
de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie te borgen. 
 
De vertegenwoordiging van de Atletencommissie is een onderdeel van de Code Goed Sportbestuur. 
In de oude situatie was de vertegenwoordiging van de AC geborgd door een functiezetel in de 
Bondsraad. In de nieuwe structuur is een plek in het Bondsbestuur voorzien. Nadere beschrijving 
hiervan volgt in de uitwerking van de functieprofielen van vrijwilligers. Hiermee voldoet de 
Tafeltennisbond ook dan weer aan deze code. 
 
4.3 Werkorganisatie 
 
In het kader van de organisatieontwikkeling wordt voor de werkorganisatie (Bondsbureau en 
Commissies) de volgende rol voorzien: 

• Beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taak (inclusief realisatie beleidscyclus); 

• Centrale coördinerende/regisserende functie binnen de totale NTTB-organisatie om het 
principe van ‘eenheid van beleid’ te versterken; 

• Bewaken van de voortgang van de strategische doelrealisering (inhoud en financiën) en 
rapportage daarover per kwartaal via de directeur aan het Bondsbestuur. 

 
De werkorganisatie bestaat uit de regionale- en landelijke commissies, de Accountmanagers 
(voorheen Afdelingsondersteuners) en het Bondsbureau. Onderstaand worden de afzonderlijke 
onderdelen nader uitgewerkt waarbij nadrukkelijk de taken ‘eenheid van beleid’ en ‘integraal werken’ 
centraal komen te staan voor de toekomstige werkorganisatie.   
 
4.3.1 Afdelings- en landelijke commissies onderdeel van de NTTB-werkorganisatie 
 
De toekomstige werkorganisatie bestaat uit alle landelijke en regionale commissies, werkgroepen en 
vrijwilligers inclusief het Bondsbureau. Alleen de commissies die aan de Bondsraad verbonden zijn 
maken geen deel uit van de werkorganisatie. Hierdoor worden de lijnen binnen de werkorganisatie 
korter, benoemingen sneller en de administratie efficiënter. Het blijft een uitdaging voldoende 
vrijwilligers te werven om alle posities te bezetten. Hiervoor zal het in ontwikkeling zijnde 
vrijwilligersbeleid een waardevolle steun bieden. 
 
4.3.2 Rol, werkwijze en inrichting Bondsbureau 
 
Op basis van de voorziene (nieuwe) rol is een analyse gemaakt van de huidige werkwijze en inrichting 
van het Bondsbureau alsmede de verdeling van werkzaamheden en taken. Naast de algemene 
observaties die bij de totale organisatieontwikkeling aan de orde zijn geweest is er ook sprake van 

https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur
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enkele specifieke zaken die betrekking hebben op de taken en werkzaamheden van de (toekomstige) 
werkorganisatie. Daarnaast dienen de (regio- en landelijke) commissies in tegenstelling tot de huidige 
situatie binnen de werkorganisatie te worden geïntegreerd.  
 
Ter realisering hebben de volgende uitgangspunten als basis voor de inrichting en professionalisering 
gediend:   

• Het in december 2021 door de Bondsraad goedgekeurde Strategisch Plan 2022-2026: 
“#EenLevenLangTafeltennis” is het referentiekader bij de inrichting van het Bondsbureau en 
sturing op de strategische doelrealisering;  

• Aanscherping met concreet meetbare kpi’s van de strategische doelstellingen die in 2026 
gerealiseerd dienen te zijn;  

• Via Jaarplannen inzicht geven welke activiteiten wel en welke niet in de planning staan. Ook 
aangeven hoe de activiteiten gaan bijdragen aan de strategische doelrealisering; 

• Diverse werkzaamheden/taken zijn binnen de bureauorganisatie (te) versnipperd en over (te) 
veel medewerkers belegd dan wel worden (deels) binnen de bestuurlijke/vrijwillige organisatie 
uitgevoerd waarbij de uitvoeringsverantwoordelijkheid niet altijd duidelijk en afgestemd is en 
niet of onvoldoende gecoördineerd. De organisatieontwikkeling biedt de mogelijkheid dit hiaat 
in de structuur van de werkorganisatie op te lossen.; 

• De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de strategische 
doelstellingen worden in de verschillende functies belegd; 

• Door een aantal (nieuwe) taken (b.v. organisatie en uitvoering van de beleidscyclus) en 
ambities dient onderbezetting te worden voorkomen. De vastgestelde strategie dient leidend 
te worden in de keuzes en uit te voeren activiteiten en dient vertaald te worden in jaar- en 
werkplannen; 

• Door aanscherping van concrete strategische- en jaardoelen kunnen resultaatverantwoorde-
lijkheden aan de functies gekoppeld worden van zowel het management als medewerkers. 
Door deze slag te maken kunnen gelijktijdig ook een duidelijk eigenaarschap en budgetverant-
woordelijkheid aan strategische- en jaardoelen worden gekoppeld en kan er focus op 
activiteiten en te behalen resultaten worden gelegd. Hiermee gaat de resultaatgerichtheid 
omhoog;  

• Prioritering van werkzaamheden wordt op basis van doelen/plannen bepaald, afgestemd met 
een verantwoordelijke leidinggevende en niet/minder door de actualiteit (ad hoc). Daardoor 
ontstaat een betere monitoring van de “span of control”; 

• Met de aangepaste positionering van de werkorganisatie wordt voorkomen dat “opdrachten” 
aan het Bondsbureau vanuit verschillende gremia binnen de organisatie (prioritering) komen 
en minder invloed hebben op de belasting en effectiviteit. De directeur speelt hierin een 
cruciale rol; 

• Regievoering vanuit het Bondsbureau op de beleidsvoorbereiding en -uitvoering met 
synchronisatie met de bestuurlijke agenda; 

• Commissies komen onder de regie van de werkorganisatie en voeren tevens hun activiteiten 
uit vanuit de strategie (eenheid van beleid; geen beleidsconcurrentie).  

  
Om alle doelen en ambities uit de strategie ook daadwerkelijk te realiseren is ervoor gekozen om de 
werkorganisatie enigszins aan te passen:  

• De werkorganisatie wordt ingericht op basis van strategische doelen. Kijkend naar de NTTB in 
2026 wordt gekozen voor de volgende beleidsterreinen: 

o Beleidsterrein: Sportparticipatie (Doelgroepen & Verenigingsontwikkeling, 
Wedstrijdsport en  Opleidingen); 

o Beleidsterrein: Talentontwikkeling & Topsport; 
o Beleidsterrein: Marketing & Communicatie; 
o Beleidsterrein: Bedrijfsvoering (huisvesting, bureaukosten, kantoorautomatisering, 

ledenadministratie en financiële administratie; 
o Beleidsterrein ABZ: directievoering, bestuur, personele zaken, verenigingsdemocratie, 

vrijwilligersbeleid; 

• Eigenaarschap, budget- en resultaatverantwoordelijkheid worden toegedeeld op basis van de 
beleidsterreinen/aandachtsgebieden aan een manager en directeur als leidinggevende van 
deze groep zonder uitvoerende verantwoordelijkheid. Parallel hieraan worden ook de 
aandachtsgebieden binnen het Bondsbestuur ingedeeld alsmede toekomstige 
(hoofdstuk)indelingen van het Strategisch Plan, Jaarplan, projectplannen en 
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meerjarenbegroting, jaarbegroting en projectbudgetten. Ook de commissies worden 
toegevoegd aan één van de beleidsterreinen alsmede de overlegsituaties: 

o Strategisch: directeur en managers (MT o.l.v. directeur); 
o Tactisch: managers en medewerkers (afdelingsoverleg o.l.v. managers); 
o Operationeel: medewerkers en commissies (werkbespreking o.l.v. coördinator of 

medewerker en (vertegenwoordiger) commissies); 

• Met de aangepaste inrichting wordt een collectieve en individuele beweging in cultuur en 
gedrag gerealiseerd zoals in het nieuwe organisatiemodel is bedoeld en kunnen resultaat-
verantwoordelijkheden makkelijk worden benoemd door de directeur bij de managers en door 
de managers bij de medewerkers.   

 
Hierdoor ontstaat een transparante en werkbare structuur. De functiebeschrijvingen zullen hierop 
worden aangepast.  
 
4.3.3 Organogram 
 

Zie bijlage 4 
 

4.4 Kieskringen 
 

4.4.1 Uitgangspunten 
 

Uitgangspunten bij het vormgeven van de kieskringen zijn: 

• Kieskring betreft de vertegenwoordiging in de Bondsraad en organisatie ledenparticipatie; 

• Geografische keuzes centraal; 

• Bondsbestuur kan kieskringen wijzigen, bijvoorbeeld bij daling # verenigingen in kieskring; 

• Op 5 april 2022 gecommuniceerd via NTTB.nl: https://www.nttb.nl/organisatie-ontwikkeling-
kieskringen/; daarna met enige regelmaat updates. 

 

 
 

https://www.nttb.nl/organisatie-ontwikkeling-kieskringen/
https://www.nttb.nl/organisatie-ontwikkeling-kieskringen/
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4.4.2 Verkiezing Bondsraadsleden en plaatsvervangende Bondsraadsleden 
 
In het Inrichtingsplan (§ 4.2) is reeds e.e.a. vastgesteld met betrekking tot de voordracht van 
Bondsraadsleden. Bij de informele bondsraadsvergadering van april 2022 is een opzet gepresenteerd 
met 24 kieskringen die qua grootte iets afwijken (17-27 verenigingen) van het gestelde in het 
inrichtingsplan (18-22 verenigingen). Het totaal aantal leden per kieskring is hierin meegewogen. 
 
Binnen de kieskring heeft een vereniging een aantal stemmen dat is gerelateerd aan het aantal leden 
per vereniging. Gekozen is voor een systeem waarbij een vereniging met veel leden meer stemmen 
heeft, maar niet zodanig dat één of meerdere grote verenigingen automatisch de zeggenschap 
hebben in de kieskring.  
 
Een vereniging heeft het volgende aantal stemmen op basis van ledenaantal:  
0-50 leden:   1 stem  
50-100 leden:   2 stemmen  
100 of meer leden:  3 stemmen  
De voorgedragen kandidaat moet lid zijn (of worden) van de NTTB maar hoeft niet per se lid te zijn 
van een vereniging uit de kieskring. 
 
Persoonlijke leden – stemgerechtigd via een kieskring (verder uitwerken) 

 
4.5 Financiën  
 

• Uniformeren vrijwilligersvergoedingen 
Er is een inventarisatie gemaakt van gebruikelijke vrijwilligersvergoedingen die worden 
betaald. Hieruit blijkt dat veel vrijwilligerswerk wordt gedaan waarvoor géén compensatie voor 
tijd wordt betaald maar maximaal de vergoedingen voor gebruik van privé-computer en  
-telefoon zoals deze in het declaratiebesluit zijn beschreven.  
Uitzonderingen zijn een aantal afdelingen waarin de afdelingsbesturen een compensatie 
ontvangen en een aantal afdelingen waar competitieleiders een compensatie ontvangen.  
De eerste groep zal in de nieuwe organisatiestructuur niet terugkeren dus hierop hoeft geen 
verdere actie te worden ondernomen.  
Bij de competitieleiders zijn er slechts enkelen die een hoge(re) vergoeding ontvangen. In 
twee gevallen betreft het een vergoeding die tegen de maximum vrijwilligersvergoeding aan 
zitten.  
De standaard wordt dat alléén vergoedingen worden verstrekt conform het declaratiebesluit, 
dat wil zeggen: vergoeding voor daadwerkelijk, noodzakelijk te maken kosten en een 
forfaitaire vergoeding voor gereisde kilometers en het gebruik van privé-computer, -printer en 
-telefoon.  
De mensen die er in vergoeding op achteruitgaan kunnen gebruik maken van een 
overgangsregel: In 2023 blijft de vergoeding die men gewend is behouden. Daarna volgt de 
afbouwregeling (2023 = 100%; 2024 = 66%; 2025 = 33%; 2026 = 0%). Vanaf 2026 is het 
declaratiebesluit van toepassing. 
 

• Afdelingsbegrotingen naar werkorganisatie: budget blijft beschikbaar voor activiteiten en 
commissies/werkgroepen op lokaal niveau 

o In de begroting van de NTTB wordt bij de relevante beleidsterreinen een regel 
toegevoegd: "Activiteiten op decentraal niveau”; 

o De omvang van dat budget wordt gebaseerd op de cumulatieve afdelingsbudgetten 
van 2021 en 2022, na correctie voor activiteiten die niet passen in het beleid of welke 
dubbelen met activiteiten die op landelijk niveau reeds bestaan.  
 

• Begroting en autorisatie door budgethouders landelijk 
De begroting wordt opgesteld door de budgethouders. Voor 2023 wordt nog geleund op input 
uit de afdelingen van hun plannen voor 2021 en 2022. Naar 2024 toe wordt veel input 
verwacht van de Accountmanagers.  
De autorisatie gaat plaatsvinden door de budgethouders op basis van een bevestiging 
(akkoord) door de betreffende Accountmanager of commissie. 
 
 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bijlage-17-20211108-Inrichtingsplan-Organisatieontwikkeling-NTTB.pdf
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• Delegeren op lokaal niveau kan naar Accountmanagers 
De Accountmanagers signaleren behoeften en plannen op decentraal niveau richting hun 
leidinggevenden in de werkorganisatie en zijn verantwoordelijk voor de koppeling met de 
budgethouders t.b.v. inzet van het budget.  
 

• Algemeen uitgangspunt voor de organisatieontwikkeling is budgetneutraliteit 
De inrichting van de nieuwe organisatie vereist een aantal investeringen. Hiervoor is een 
bestemmingsreserve aangelegd. Op structurele basis zou de omzetting geen gevolg moeten 
hebben op de totale begroting van de NTTB. 

 
4.6 Fasering 2023 
 
Gezien het gegeven dat de statutenwijzigingen in het late najaar 2022 beoogd zijn is het niet reëel om 
aan te nemen dat de overgang naar de nieuwe organisatie op korte termijn volledig zal plaatsvinden. 
Een fasering in de implementatie is zeker van toepassing.  
 
Deze fasering vraagt op diverse gebieden speciale aandacht:  

• Zo moet bijvoorbeeld de NTTB handelingsbekwaam blijven als de nieuwe Bondsraad die via 
de nieuwe kieskringen gekozen wordt (beoogd wordt het 1e kwartaal 2023) nog niet actief is; 

• Een ander voorbeeld is de afdelingscompetitie die in het najaar 2022 onder de geldende 
afdelingsreglementen gaat starten. Ook hier gaan wij ervan uit dat het voorjaar 2023 onder 
deze regels uitgespeeld gaat worden en dat pas voor het najaar 2023 de competitie 
aangepast wordt of nieuwe reglementen van toepassing worden; 

• De werkgroep beschouwt het jaar 2023 dan ook als een overgangsjaar zodat er natuurlijke en 
logische momenten gekozen kunnen worden om de overgang te voltooien en de nodige 
implementatie uit te voeren. 

 
In deze fasering stellen we ook een procedure voor om tot de nieuwe bezetting van de Bondsraad te 
komen.  

• Na de besluitvorming door de Bondsraad op 26 november 2022 zal een brief aan alle 
verenigingen worden gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de besluitvorming en de 
gevolgen. Hierin worden de kieskringen aangegeven en de tijdslijn om tot verkiezingen van 
nieuwe Bondsraadsleden te komen.  

• De organisatie van deze bijeenkomsten ligt bij de werkorganisatie waarbij de directie 
verantwoordelijk is. Wij verwachten dat de nieuwe functies van Accountmanagers dan nog 
niet bezet zijn en zien het Bondsbureau in de lead. In de toekomst wordt dit een taak van de 
Accountmanagers.  

• De verenigingen worden gevraagd een kieslijst op te stellen. Hierin gaan wij verenigingen via 
ons netwerk stimuleren, ondersteunen en de bestaande contacten activeren om zo veel 
mogelijk een persoonlijke benadering toe te passen. Belangrijk blijft dat het Bondsbestuur 
hierin geen rol kan en mag spelen om de Code Goed Sportbestuur niet te schenden. 

• Wij zijn van plan om in het eerste kwartaal 2023 (bij voorkeur) fysieke bijeenkomsten met alle 
kieskringen te organiseren. 

• De verkiezing zullen wij digitaal organiseren. Hiervoor hebben wij contact opgenomen met 
andere bonden om hun ervaringen hierin mee te nemen.  

• In het tweede kwartaal van 2023 willen wij het traject van de ledenparticipatie volgen en de 
eerste bijeenkomst van de nieuwe Bondsraad organiseren. Hieraan zal dan ook de scholing 
en informatie van de nieuwe Bondsraadsleden gekoppeld worden. 
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5. Communicatie  
 
Communicatie is te onderscheiden in Communicatie over de fase van verrichting en de organisatie-
ontwikkeling en de organisatie van Communicatie als onderdeel van de fase van verrichting. 
 
5.1 Communicatie over de verrichting 
 
Het is van belang om goed te communiceren over de organisatieontwikkeling, vooral in deze fase van 
verrichten, waarin de gevolgen van de organisatieverandering concreet worden voor alle stakeholders. 
Er is een groot verschil in kennis tussen de direct bij de verandering betrokken stakeholders (zoals 
Bondsraadsleden, Afdelingsbestuurders, Bondsbestuursleden) en degenen voor wie het tot nu toe 
allemaal nog ver weg was (het gemiddelde verenigingslid). Tegelijkertijd moeten we ons ook 
realiseren dat velen hiervoor beperkte interesse hebben, ook omdat de veranderingen hen niet of 
maar beperkt raken. 
 
Er is een communicatiematrix gemaakt waarin alle stakeholders een plaats hebben gekregen, welke 
verandering van kennis, houding en/of gedrag gewenst is en welke middelen daarvoor wanneer 
ingezet worden (vereenvoudigde weergave): 
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Medewerkers BB       

Afdelingen       

Verenigingen       

Leden       

Landelijke commissies       

Overige vrijwilligers       

Bondsraad       

Bondsbestuur       

 
Op de homepage van nttb.nl is een prominente plaats ingeruimd voor Organisatieontwikkeling, 
verwijzend naar een pagina waar alle informatie is te vinden. Middels nieuwsberichten (en social 
media) worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld en wordt de informatiepagina onder de aandacht 
gebracht.  
 
Misschien wel het belangrijkst in het communicatieproces zijn de bijeenkomsten waarin bestuurders, 
commissieleden en verenigingsbestuurders worden bijgepraat en gevraagd om hun input, zoals 
regiobijeenkomsten, ALV’s, themabijeenkomsten, zowel in fysieke als digitale vorm. Hiervan zijn er in 
2022 tot nu toe zes geweest en zullen er nog twee volgen. 
 
5.2 Communicatie als onderdeel van verrichting 
 
De afdelingen vorm(d)en een schakel in de communicatie tussen de organisatie van de sport (de 
bond) en de verenigingen en leden. Deze schakel komt te vervallen. Het doel en uitdaging hierbij is 
dat de communicatie door het wegvallen van een schakel niet slechter wordt doordat er iets wegvalt, 
maar beter wordt doordat lijnen korter en duidelijker worden. 
 
Een belangrijk communicatiekanaal zijn de afdelingswebsites. In een eerdere overgang van de 
websites is al een consolidatieslag gemaakt, waardoor landelijke informatie eenvoudiger gedeeld kon 
worden op afdelingssites. In de nieuwe organisatie ligt het voor de hand dat de afdelingssites op 
termijn gaan verdwijnen. Immers, de Afdeling bestaat niet meer. Aan de andere kant verdwijnen 
competities, toernooien en bepaalde activiteiten juist niet. De informatie hierover moet een plaats 
krijgen. 
 
Er zijn overleggen met de huidige afdelingswebmasters om te komen tot een scenario voor de 
toekomstige informatieverstrekking via de websites. Een voor de hand liggende keuze is om de 
informatie per thema (competitie, toernooien, opleidingen etc.) aan te bieden. De organisatie van de 
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verrichting door bijvoorbeeld Wedstrijdsport heeft grote invloed op hoe, waar en welke informatie 
straks wordt aangeboden. 
 

• Hoe de verrichting wordt ingevuld bepaalt voor een groot deel hoe en welke informatie op 
welke plek moet worden getoond; 

• Organisatie, Opleidingen, Sportparticipatie, Top&Talent zijn zaken die mogelijk logisch een 
centrale plek kunnen vinden; 

• De gebruiker, het lid en de functionaris, moet het kunnen vinden! 

• Competitie is onze core-business: 
o Competitie-informatie voor speler en fan: veel via de NTTB App; 
o Competitie-informatie voor wedstrijdsecretarissen en andere functionarissen via de 

website en mail/bulletins. 
 
Zeker is dat 2023 een overgangsjaar zal zijn, met name de eerste helft daarvan. Bij een besluit van de 
Bondsraad eind november zullen niet plotseling op 1 januari 2023, midden in het sportseizoen, de 
afdelingswebsites worden opgeheven. De organisatie van de voorjaarscompetitie is dan al van start 
en kan niet doorkruist worden door een veranderende website. 
 

• Naam wijzigen: afdeling weg, naam blijft 

• Websites blijven in stand: 
o Leden moeten informatie kunnen blijven vinden; 
o Wat niet meer relevant of actueel is kan mogelijk weg; 
o Archiveren wat behouden moet worden; 

• Bovendien midden in lopend seizoen 2022-2023; 

• Voorwaarde: 8 actieve webmasters. 
 

Een belangrijk aandachtspunt is de inzet van de betrokken vrijwilligers, als webmaster/webredacteur. 
In de huidige situatie hebben twee afdelingen geen webmaster. Zonder landelijk ‘dekkend’ netwerk 
van webredacteuren zal het niet eenvoudig zijn om de informatievoorziening regionaal op peil te 
houden. Aan de andere kant is een groot voordeel dat straks geen tien, maar slechts twee websites 
(nttb.nl en tafeltennis.nl) onderhouden hoeven te worden en er niet meer, zoals nu, grote verschillen 
zijn in de mate van actualiteit van de websites. 
 
Toekomst websites 
 
 
 

 
 
 

Tafeltennisnieuws Speler en fan
Tafeltennis.nl en 

NTTB App

Regionaal
Tafeltennisnieuws

Speler en fan
Tafeltennis.nl/

regio

Bondsnieuws en 
bondsinformatie

Bestuurder, 
trainer, 

functionaris
NTTB.nl

Regionale
informatie op 
inhoud/thema

Bestuurder, 
trainer, 

functionaris

NTTB.nl/thema/
regio

Inhoud  Doelgroep  Medium  
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Social media 
 
Social media zal ook in de toekomst belangrijk zijn om dicht bij de leden te blijven. Informatie heeft 
vaak een regionale component en is niet voor elke vereniging of lid in het hele land even relevant. 

• Social media hebben een belangrijke rol om dicht bij de leden te staan; 
• Nieuwsberichten worden beter gelezen via social media dan via (afdelings-)websites; 
• Alleen Facebook is afdelingsbreed actief in gebruik; 
• Nieuwe initiatieven liggen niet voor de hand; 
• Accounts kunnen (blijven) informeren over competities en toernooien; 
• En kunnen een rol spelen in ledenparticipatie, verkiezingen, … 

Over de toekomst van de social media accounts wordt contact gehouden met de huidige beheerders. 
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6. Evaluatie  
 
Een zo ingrijpende verandering van de structuur van de Tafeltennisbond vraagt naar vantevoren 
afgesproken evaluatiemomenten. Hierbij moet niet alleen het tijdstip afgesproken worden maar ook of 
de aanleiding voor de organisatieontwikkeling juist is gebleken en of de beoogde verbeteringen 
daadwerkelijk bereikt zijn. Hiervoor is het belangrijk de aanleiding / uitgangspunten, de beoogde 
verbeteringen en de doelstellingen te evalueren. De Bondsraad heeft aangegeven dat zij hiervoor het 
Bondsbestuur de opdracht geeft dit mee te verwerken in het verrichtingsplan en dit te agenderen en te 
organiseren. 
 
Gezien het tijdstip van de start van de organisatieontwikkeling (ruim 3 jaar geleden) en de formele 
implementatie (26 november 2022) en de daadwerkelijke (deels geleidelijke) overgang (vanaf januari 
2023) naar de nieuwe organisatie zijn de volgende data in de werkgroep organisatieontwikkeling 
beoogd om deze aan het nieuwe Bondsbestuur mee te geven: 
 

• Q1 2024 (1 jaar na de formele implementatie) met als onderdelen: 
o Overgang van de afdelingscompetitie naar regionale competitie; 
o Overgang van afdelingstoernooien naar regionale toernooien; 
o Overgang van de afdelingscommissies naar de werkorganisatie; 
o Start ledenparticipatie; 
o Bezetting nieuwe Bondsraad via kieskringen; 
o Rol, positie en bezetting werkorganisatie; 
o Werken met Accountmanagers; 
 Doel: Verbetering  
 'Veegwet’ (verzameling van zaken die niet goed gaan opnieuw tegen het licht 

houden. Opmerking Peter Bouwman informele bondsraadsvergadering) 
 

• Q1 2025 (2 jaar na de formele implementatie) als onderdelen: 
o Regionale competitie; 
o Regionale toernooien; 
o Functioneren van de nieuwe werkorganisatie; 
o Ledenparticipatie; 
o Bezetting nieuwe Bondsraad via kieskringen; 
o Werken met Aaccountmanagers; 
 Doel: Optimalisatie 

 

• Q1 2026 (3 jaar na de formele implementatie) als onderdelen: 
o Regionale competitie; 
o Regionale toernooien; 
o Functioneren van de nieuwe werkorganisatie;  
o Ledenparticipatie; 
o Bezetting nieuwe Bondsraad via kieskringen; 
o Werken met Accountmanagers; 
 Doel: Besluit over voortzetten van deze nieuwe structuur  

 
 
 
 
 
Nederlandse Tafeltennisbond 
Nieuwegein, 1 oktober 2022 
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Bijlage 1: Infographic NTTB- Organisatieontwikkeling 
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Bijlage 2: Overzicht besluitvormende stukken organisatieontwikkeling NTTB 
 
Fase 1: Richten 

• Voorlegger met betrekking tot besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 

• Notitie “Naar een versterkt, toekomstgericht en slagvaardig organisatie- en bestuursmodel 
voor de NTTB” ten behoeve van de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 

 
Fase 2: Inrichten 

• Voorlegger met betrekking tot besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 11 december 
2021 

• Notitie: https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bijlage-17-20211108-Inrichtingsplan-
Organisatieontwikkeling-NTTB.pdf  ten behoeve van de bondsraadsvergadering van 11 
december 2021 

 
Fase 3: Verrichten 

• Concept-voorlegger met betrekking tot besluitvorming in de bondsraadsvergadering van 26 
november 2022. 

• Concept-notitie: “Van inrichten naar verrichten” ten behoeve van de bondsraadsvergadering 
van 26 november 2022 

 
 
  

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-21-agendapunt-9-Organisatieontwikkeling-oplegger.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-21-agendapunt-9-Organisatieontwikkeling-notitie.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bijlage-21-agendapunt-9-Organisatieontwikkeling-notitie.pdf
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/bijlage-17-20211108-voorlegger-inrichtingsplan-organisatieontwikkeling-nttb/
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/bijlage-17-20211108-voorlegger-inrichtingsplan-organisatieontwikkeling-nttb/
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bijlage-17-20211108-Inrichtingsplan-Organisatieontwikkeling-NTTB.pdf
https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Bijlage-17-20211108-Inrichtingsplan-Organisatieontwikkeling-NTTB.pdf
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Bijlage 3: Beleidscyclus NTTB 
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Bijlage 4: Organogram 
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Bijlage 5: Lijst van afkortingen 
 
ABZ:  Algemeen Bestuurlijke Zaken 
AC:  Atletencommissie 
ACL: Afdelingscompetitieleider 
ACUB:  Adviescommissie Uitvoering Beleid 
AFD: Afdelingen 
ALV:  AfdelingsLedenVergadering 
AM: Accountmanager 
AO: Afdelingsondersteuner  
Bb:  Bondsbureau 
BB: Bondsbestuur 
BB-lid: Bondsbestuurslid 
BR:  Bondsraad 
CL:  Competitieleider 
Com: Commissie 
D: Dames 
DKF:  Dirk Kuyt Foundation 
DWF: Digitaal WedstrijdFormulier 
ETTU: European Table Tennis Union 
FinAd: Financiële Administratie 
H: Heren 
HCL: HoofdCompetitieleider 
HJCL: HoofdJeugcompetitieleider 
I(C)T:  Informatie- (en Communicatie) Technologie 
IPC: International Paralympisch Comité 
ITTF:  Internationale TafelTennis Federatie 
JCF:  Johan Cruyff Foundation 
KPI:  Kritische Prestatie Indicator 
KSS: Kwalificatie Structuur Sport 
MT:  Managementteam 
NAS:  NTTB Administratie Systeem 
NLO:  Nederlandse Loterij 
NOC*NSF:  Nederlands Olympisch Comité – Nederlandse SportFederatie 
RTN: Regionaal TrainingsNetwerk 
SchuifTT-J:  Schuiftafeltennis Jeugd 
SchuifTT-P: Schuiftafeltennis Para  
SR: Scheidsrechter 
VVTT:  Vereniging van TafeltennisTrainers 
WTT:  World Table Tennis 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 11 – agendapunt 6a 
 
 
 
 
 

OVERGANGSREGELING FUNCTIONEREN (PLV) BONDSRAADSLEDEN  
 
In de vergadering van 26 november 2022 zal de Bondsraad besluiten nemen over de wijzigingen van 
de Statuten en reglementen van de NTTB die voortkomen uit de besluiten over de organisatieontwik-
keling van de NTTB. 
 
Indien de Bondsraad hiermee instemt zal de Bondsraad een nieuwe samenstelling krijgen en zal een 
nieuwe Bondsraad gekozen moeten worden door de Kieskringen. Deze verkiezingen zullen in het 
voorjaar 2023 plaatsvinden. 
 
De nieuwe Statuten worden direct na de notariële passage volgend op de bondsraadsvergadering van 
26 november 2022 van kracht. Op datzelfde moment worden ook de wijzigingen van de overige 
reglementen van kracht. Dat zou betekenen dat vanaf dat moment de huidige Bondsraad niet meer 
bestaat en er een vacuüm in de controle op het Bondsbestuur ontstaat. 
Tevens zou een nieuwe Bondsraad in deze situatie moeten oordelen over het door het Hoofdbestuur 
gevoerde beleid in 2022 en tevens het jaarverslag en jaarrekening moeten beoordelen alsmede 
decharge verlenen aan het Hoofdbestuur. Verenigingsrechtelijk is dit mogelijk, maar het Hoofdbestuur 
is van mening dat het logischer is om de huidige Bondsraad hierover te laten oordelen. 
 
Daarom stelt het Hoofdbestuur de volgende overgangsregeling voor. 
 
1. De huidige Bondsraad blijft in functie tot de eerstvolgende bondsraadsvergadering waarvan 

beoogd is deze op 22 april 2023 te houden. 
2. In deze bondsraadsvergadering legt het Hoofdbestuur conform artikel 18 lid 2 van de Statuten ter 

goedkeuring zijn jaarverslag voor en legt onder overlegging van de nodige bescheiden rekening 
en verantwoording af over zijn in het bondsjaar 2022 gevoerde bestuur. De Bondraad beoordeelt 
het jaarverslag en de bijbehorende bescheiden en beslist of dit het Hoofdbestuur tot decharge 
strekt van zijn bestuur over 2022. 

3. Direct na afloop van deze bondsraadsvergadering eindigt de termijn van alle Bondsraadsleden 
van de oude Bondsraad. Op hetzelfde moment start de termijn van de nieuwe Bondsraadsleden. 

4. In de periode tussen 27 november 2022 en de beoogde vergaderdatum van 21 april 2023 worden 
de Kieskringen gevormd en kiezen de Kieskringen de 24 nieuwe Bondsraadsleden.  

5. Op de beoogde vergaderdatum van 22 april 2023, na afloop van de onder 1 en 2 genoemde 
bondsraadsvergadering, vergadert de nieuw benoemde Bondsraad. In deze vergadering worden 
alle overige agendapunten behandeld.  
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 12 – agendapunt  6a 
 
 
 
 
 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN 

 
Hierna zijn de integrale teksten van de te wijzigen reglementen opgenomen, voorafgegaan door een 
artikelsgewijze toelichting.  
In deze reglementen is het Hoofdbestuur vervangen door Bondsbestuur, zijn de termen afdeling(en) 
en afdelingsbestuur(en)vervallen en is de naam van de Directeur-NTTB vervangen door de titel 
Algemeen Directeur. Indien een van deze termen onverhoopt toch nog in een reglement staat 
verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. 
Ook is het mogelijk dat door het invoegen van de documenten in het vergaderboek de lay-out niet 
helemaal correct blijft. Dit wordt in het definitieve document gecorrigeerd. 
 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING  
 

Toelichting Statuten - december 2022 
 
Algemeen 
De in deze bondsraadsvergadering ter vaststelling voorliggende Statuten zijn een geheel herziene 
versie op basis van de in juni 2022 vastgestelde inrichting van de organisatieontwikkeling NTTB. 
Uitgangspunt daarbij is het Inrichtingsplan van december 2021, aangevuld met de daarna door de 
werkgroep Organisatieontwikkeling nader uitgewerkte onderwerpen en de uitkomsten van de 
discussie, gevoerd in de informele bondsraadsvergadering van 1 oktober 2022. 
 
De voornaamste wijzigingen zijn: 
- Het verdwijnen van de afdelingen inclusief de afdelingsbesturen en de afdelingsledenvergade-

ringen. Gevolg hiervan is dat de samenstelling van de Bondsraad en de wijze waarop deze wordt 
gekozen sterk gewijzigd is, evenals de bijbehorende procedures rond stemrecht. 

- De Kieskring als nieuw orgaan van de NTTB. De Kieskring heeft in principe slechts één taak: het 
kiezen van Bondsraadsleden. Kieskringen worden ingesteld of opgeheven door de Bondsraad. 
Het Bondsbestuur bepaalt tot welke Kieskring een lid-vereniging behoort. Persoonlijke leden 
worden in principe toebedeeld aan de Kieskring van hun woonplaats. 

- De instelling van een door de Atletencommissie gekozen lid van het Bondsbestuur (nieuwe naam 
voor het huidige Hoofdbestuur). Het door de Atletencommissie benoemde lid van het Bonds-
bestuur is een bestuurslid als alle andere bestuursleden, met stemrecht in het Bondsbestuur en 
met alle andere in de Statuten en Algemeen Reglement omschreven rechten en plichten van een 
lid van het Bondsbestuur.  

- Het omzetten van de Fondsbeheerscommissie van een commissie van de Bondsraad naar een 
commissie van het Bondsbestuur. Daarmee verdwijnt de Fondsbeheerscommissie uit de Statuten. 
Omdat het Fonds dat door de commissie werd beheerd deel uitmaakt van de begroting van de 
NTTB verandert er niets aan de zeggenschap van de Bondsraad over het Fonds. 

- De naam van de Directeur-NTTB is veranderd in Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur 
voert het secretariaat van het Bondsbestuur, maar maakt daar zelf geen deel van uit. 

 

Artikelsgewijze toelichting op de overige wijzigingen in de Statuten 
 
In alle artikelen is alles wat gerelateerd is aan afdelingen geschrapt. De term "Hoofdbestuur" is 
veranderd in "Bondsbestuur".  De term Directeur-NTTB is veranderd in Algemeen Directeur. De 
Fondsbeheerscommissie is geheel uit de Statuten verwijderd. 
 
Artikel 5: 
De Kieskringen zijn toegevoegd als orgaan van de NTTB.  
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Artikel  9: 
In dit artikel is het stemrecht binnen de Kieskringen toegevoegd. Conform het Invoeringsplan heeft 
elke vereniging in een Kieskring een aantal stemmen op basis van het aantal leden: verenigingen met 
2 tot 50 leden hebben 1 stem, verenigingen met 51 tot 100 leden 2 en verenigingen met meer dan 100 
leden 3. Hier aantal 5 volgt uit het reglementaire minimum aantal leden van een NTTB-vereniging. Het 
aantal leden wordt nog steeds bepaald op basis van de ledenstand per 31 december van het aan de 
betreffende bijeenkomst voorafgaande jaar. Het minimum aantal leden van een vereniging is verlaagd 
van 5 naar 2, aansluitend op de praktijk binnen NOC*NSF.  
Voor een geldige verkiezing geldt een quorum van 50% van het maximale aantal uit te brengen 
stemmen. Hierbij gaat het om het aantal stemmen dat een vereniging uitbrengt, niet om het aantal 
leden van de vereniging.  
In de bondsraadsvergadering heeft elk lid 1 stem. Er is geen relatie met het aantal vertegenwoordigde 
leden gelegd. De verschillen tussen de Kieskringen in aantal vertegenwoordigde leden zijn in de 
huidige opzet gering.  
 
Artikel 11: 
Hier is toegevoegd dat stemmingen in Kieskringen elektronisch plaatsvinden, tenzij dat niet mogelijk 
is, bijvoorbeeld bij een langdurige storing in internet of een langdurige stroomstoring. De kans hierop 
is niet groot, maar we hebben ook lang gedacht dat fysieke bijeenkomsten altijd mogelijk waren totdat 
Covid-19 anders uitwees. Dit is de omgekeerde situatie. 
Lid 6 is het oude lid 1. Artikel 11 gaat in eerste instantie over de geldigheid van stemmen. Het instellen 
van een stembureau is een hulpmiddel daarbij. Dat hoort niet aan het begin van een artikel. 
 
Artikel 14: 
In lid 1 is toegevoegd dat één van de leden van het Bondsbestuur wordt benoemd door de Atleten-
commissie en alle andere leden door de Bondsraad.  
De voorzitter wordt in functie gekozen. Alle andere functies binnen het Bondbestuur worden door het 
Bondsbestuur zelf verdeeld. Daarbij wordt de functie van secretaris wordt niet meer genoemd als 
functie binnen het Bondsbestuur. Deze functie wordt uitgeoefend door de Algemeen Directeur. Dit 
wordt niet hier beschreven, maar in artikel 20 als onderdeel van de rol en taken van de Algemeen 
Directeur. 
De onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het Bondsbestuur met andere functies binnen de 
NTTB is uitgebreid. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur was reeds onverenigbaar met dat van de 
Bondsraad, de rechtsprekende organen, functies die de belangen van de NTTB kunnen schaden (op 
basis van de WBTR) en het Instituut Sportrechtspraak. Daaraan zijn toegevoegd de andere vaste 
commissies van de Bondsraad en het verrichten van werkzaamheden tegen betaling voor de NTTB. 
Deze laatste toevoeging sluit werknemers van de NTTB uit van het lidmaatschap van het Bonds-
bestuur.  
 
Artikel 15:  
Lid 4 is vereenvoudigd. De gedetailleerde omschrijving over het vaststellen van arbeidsovereen-
komsten en arbeidsvoorwaarden door het Hoofdbestuur is vervangen door een bepaling die de 
Algemeen Directeur de mogelijkheid geeft zelf beroepskrachten aan te stellen voor zover de 
werkzaamheden van deze mensen voortkomen uit vastgestelde begrotingen en/of beleidsplannen. 
Voor het aantrekken van beroepskrachten voor andere taken dient de Algemeen Directeur toestem-
ming te vragen aan het Bondsbestuur. Deze invulling past beter bij de beoogde zelfstandigheid van de 
Algemeen Directeur en de afstand van het Bondsbestuur tot de dagelijkse operatie van de werkorga-
nisatie binnen de NTTB. De huidige tekst van artikel 15 stamt uit de jaren ’60 van de 20e eeuw. 
Inmiddels bestaat er een CAO Sport die door de NTTB wordt gevolgd, waardoor deze uitgebreide 
beschrijving niet meer nodig is.  
 
Artikel 16:  
In lid 1 sub c is de bewaartermijn van 7 jaar vervangen door de woorden “de daarvoor geldende 
wettelijke bewaartermijn”. Hiermee wordt voorkomen dat een verandering van de duur van deze 
termijn een wijziging van de Statuten noodzakelijk maakt.  
 
Artikel 17: 
Dit artikel is aangepast aan de nieuwe structuur van de Bondsraad. De afdeling is vervangen door de 
Kieskring voor wat betreft het benoemen van Bondsraadsleden. Alle passages die over de functie-
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zetels gaan zijn verwijderd. Omdat de termijn van alle Bondsraadsleden in de nieuwe situatie op 
hetzelfde moment eindigt is lid 4 sterk ingekort.  
De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid blijft 9 jaar. Toegevoegd hieraan is de bepaling 
dat na een aaneengesloten zittingstermijn van 9 jaar een persoon ten minste drie jaar niet meer 
verkies-baar is als Bondsraadslid. Deze bepaling bestond reeds voor leden van het Bondsbestuur. Het 
bete-kent dat iemand ook na 9 jaar zitting te hebben gehad in de Bondsraad nog kan terugkeren in de 
Bondsraad, zij het niet eerder dan 3 jaar na het einde van zijn laatste termijn. 
 
Artikel 18: 
In lid 1 is het aantal vaste vergaderingen van de Bondsraad uitgebreid van 2 naar 3. De momenten 
waarop elke vaste vergadering plaatsvindt zijn nader gedefinieerd. Wettelijk gezien is dit niet nodig, 
met uitzondering van de vergadering waarin de jaarstukken en het financieel verslag worden behan-
deld en décharge moet worden verleend aan het Bondsbestuur. Hiervoor geldt de wettelijke periode 
van 6 maanden na de start van het boekjaar. Die termijn kan overigens door de Bondsraad worden 
verlengd als hiertoe aanleiding is. 
De data van de andere twee vaste vergaderingen zijn afgestemd op het inrichtingsplan voor de 
organisatieontwikkeling. Deze zijn gerelateerd aan de ledenparticipatie en de vaststelling van het 
Strategisch Plan en de daaruit voortvloeiende werkplannen. 
Het aantal leden dat benodigd is om een andere dan een reguliere vergadering van de Bondsraad 
bijeen te roepen is gehandhaafd op 1/10 van het maximale aantal leden van de Bondsraad. Dit is het 
maximale aantal dat volgens het Burgerlijk Wetboek 2:41 lid 2 is toegestaan. In de Bondsraad van de 
NTTB is 1/10 gelijk aan 3.  
 
Artikel 20: 
Hier is toegevoegd dat de Algemeen Directeur het secretariaat van het Bondsbestuur voert. De 
Algemeen Directeur is geen lid van het Bondsbestuur. 
 
Artikel 21: 
De formulering van het regelen van taken, bevoegdheden en werkwijze van de Financiële Commissie 
is aangepast aan de formulering die wordt gebruikt in de overige artikelen waar dit voor vaste 
commissies van de Bondsraad wordt beschreven. 
 
Artikel 22 vervalt omdat de Fondsbeheerscommissie een commissie van het Bondsbestuur wordt. 
 
De artikelen 23 t/m 29 worden vernummerd tot 22 t/m 28.  
 
Artikel 27 (was 28): 
Het maximale aantal leden van een vaste commissie van de Bondsraad is verhoogd van 5 naar 7. Met 
name van de Tuchtcommissie worden steeds meer verschillende deskundigheden gevraagd. Dit is 
gemakkelijker in te vullen met een wat groter aantal leden.  
 
Artikel 28 (was 29): 
Hier is de afdeling vervangen door de Kieskring. 
In de informele bondsraadsvergadering van 1 oktober is afgesproken dat de Kieskringen worden 
ingesteld en indien nodig opgeheven door de Bondsraad, niet door het Bondsbestuur. Hiermee wordt 
voorkomen dat het Bondsbestuur de verkiezing van Bondsraadsleden beïnvloedt door Kieskringen in 
te stellen of op te heffen.  
Wel bepaalt het Bondsbestuur tot welke Kieskring lid-verenigingen en persoonlijke leden behoren. 
Er komt geen aparte kieskring voor persoonlijke leden, omdat het totaal aantal persoonlijke leden 
beduidend lager is dan dat van een gemiddelde Kieskring, waardoor de persoonlijke leden met een 
eigen Kieskring oververtegenwoordigd zouden zijn. De persoonlijke leden worden op basis van 
woonplaats toebedeeld aan een Kieskring. Daarin hebben de persoonlijke leden gezamenlijk 1 stem. 
Dit is niet de ideale oplossing omdat de persoonlijke leden, anders dan een lid-vereniging, geen 
onderlinge verbinding hebben. Het geven van 1 stem aan elk persoonlijk lid afzonderlijk zou echter 
weer tot een oververtegenwoordiging in de stemverhouding leiden. Dit zou alleen kunnen als het 
aantal stemmen van een lid-vereniging direct gekoppeld zou zijn aan het aantal leden van een lid-
vereniging. Er is echter expliciet gekozen voor stemmen in klassen van aantallen leden.  
Artikelen 30 (Afdelingsbestuur) en 31 (College van Voorzitters) vervallen. 
 
De artikelen 32 t/m 36 worden omgenummerd tot 29 t/m 32.  
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Toelichting Algemeen Reglement - december 2022 
 
Algemeen 
 
Dit is de herziene versie van het Algemeen Reglement van de NTTB. Hierin zijn de wijzigingen in de 
organisatie als gevolg van de organisatieontwikkeling NTTB verwerkt. Uitgangspunt daarbij is het 
Inrichtingsplan van december 2021, aangevuld met de daarna door de werkgroep 
Organisatieontwikkeling nader uitgewerkte onderwerpen en de resultaten van de informele Bondsraad 
van 1 oktober 2022. 
 
De voornaamste wijzigingen zijn het verdwijnen van de afdelingen inclusief de afdelingsbesturen en 
de afdelingsledenvergaderingen. Gevolg hiervan is dat de samenstelling van de Bondsraad en de 
wijze waarop deze wordt gekozen  sterk gewijzigd is, evenals de bijbehorende procedures rond 
stemrecht. 
Daarnaast is de Kieskring als nieuw orgaan van de NTTB geïntroduceerd. De Kieskring heeft in 
principe slechts één taak: het kiezen van Bondsraadsleden.  
De Fondsbeheerscommissie wordt omgezet van een commissie van de Bondsraad naar een 
commissie van het Bondsbestuur en komt daardoor niet meer voor in het Algemeen Reglement.  
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 5: 
In lid 3 is het minimum aantal leden van een lid-vereniging verlaagd van 5 naar 2. Dit sluit aan op de 
praktijk binnen andere sportbonden en NOC*NSF. Verenigingsrechtelijk mag een vereniging zelfs 1 lid 
hebben.  
De NTTB heeft bijna altijd ongeveer 20-30 verenigingen met minder dan 5 leden. Strikt genomen 
zouden die verenigingen opgeheven moeten worden. Omdat deze verenigingen soms nog bestaans-
recht blijken te hebben doen we dat in de praktijk niet. De verlaging naar 2 maakt dit ook reglementair 
mogelijk. 
 
Artikel 9: 
Lid 2 sub 3 geeft aan dat verenigingen voor leden met bepaalde functies (trainers, coaches en 
vergelijkbaar) het lidmaatschap aan moeten vragen dan wel een VOG moeten overleggen. Dit strookt 
niet met wat vanuit de wetgeving wordt gevraagd: daar gaat het om zowel lidmaatschap als VOG. Het 
lidmaatschap is nodig om, indien noodzakelijk, tuchtrechtelijke vervolging mogelijk (of in ieder geval 
eenvoudiger) te maken. De praktijk leert dat deze verplichtingen voor met name coaches en teambe-
geleiders niet volledig zal worden nagekomen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de lid-
vereniging, 
 
Artikel 12: 
Lid 4 is aangepast aan de praktijk van kwartaalbetalingen van het lidmaatschap. 
 
Artikel 14: 
Lid 6 is aangepast aan de praktijk van kwartaalbetalingen van het lidmaatschap. 
 
Artikel 16: 
Dit is een geheel nieuw artikel dat de samenstelling en het stemrecht van de Kieskring beschrijft. 
Analoog aan de huidige afdelingsledenvergaderingen is ook hier de mogelijkheid beschreven dat het 
Bondsbestuur het (normaal gesproken digitaal) bijwonen van een bijeenkomst van de Kieskring 
verplicht kan stellen.  
 
Artikel 17: 
Ook dit artikel is geheel nieuw. Het beschrijft welke besluiten een Kieskring neemt: het kiezen van 
(plaatsvervangende) Bondsraadsleden en welke procedures hierop van toepassing zijn. 
 
Artikel 18: 
Het derde nieuwe artikel beschrijft de procedure voor de kandidaatstelling en de benoeming van 
Bondsraadsleden.  
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Uitgangspunt is dat kandidaten zowel door het Bondsbestuur als door anderen aangedragen kunnen 
worden. Die groep anderen die kandidaten kan aandragen is wel beperkt tot lid-verenigingen, 
persoonlijke leden, Ereleden en Leden van Verdienste.  
Verder regelt het artikel de termijnen van orde voor het openen van de procedures van aanmelding 
kandidaten en de verkiezing zelf.  
Bondsraadsleden en plaatsvervangende Bondsraadsleden worden apart van elkaar gekozen. Als er 
sprake is van een verkiezing met meerdere kandidaten voor één zetel in de Bondsraad bestaat de 
mogelijkheid dat de kandidaat/kandidaten die niet als Bondsraadslid gekozen worden zich in dezelfde 
bijeenkomst alsnog kandidaat stellen voor een plaatsvervangend bondsraadslidmaatschap. Daarvoor 
vindt een aparte verkiezing plaats.  
Voor een geldige benoeming geldt een quorum van 50% van het maximale aantal stemmen. Dit is het 
aantal stemmen van de lid-verenigingen, niet het aantal vertegenwoordigde leden. Indien het quorum 
voor de verkiezing niet aanwezig is wordt een nieuwe bijeenkomst bijeengeroepen.  
 
De artikelen 17 t/m 24 worden vernummerd tot 19 t/m 26.  
 
Artikel 23 (was 21): 
Hier is de secretaris vervangen door de Algemeen Directeur in zijn hoedanigheid van secretaris van 
het Bondsbestuur. 
 
Artikel 25 (was 23): 
De term Beleidsplan is vervangen door de actuele termen Strategisch Plan en Jaarplannen. 
 
Artikel 26 (was 24): 
De verouderde termen “commissies van advies, werk- en projectgroepen” zijn vervangen door de in 
de organisatieontwikkeling gebruikte term Commissie. 
 
Artikel 25 (College van Voorzitters) vervalt. 
 
De artikelen 26 t/m 30 worden vernummerd tot 27 t/m 31. 
 
Artikel 30 (was 29): 
Kandidaten voor vaste commissies van de Bondsraad kunnen worden voorgedragen door een aantal 
Bondsraadsleden dat een stem uitbrengt voor ten minste 1/10 van het maximale aantal stemmen. Met 
24 Bondsraadsleden zijn dat er ten minste 3. De eis dat die Bondsraadsleden uit drie verschillende 
afdelingen moeten komen kan vervallen omdat er maar één Bondsraadslid per Kieskring is.  
 
Artikel 31 (Fondsbeheerscommissie) vervalt. 
 
Artikel 38: 
In lid 1 is toegevoegd dat ook leden als bedoeld in Statuten artikel 6 sub d (Ereleden en Leden van 
Verdienste) trainer, toernooileider of bondsscheidsrechter kunnen zijn.  
 
Artikel 39: 
Dit artikel is vereenvoudigd. De (verouderde) bepalingen zijn vervangen door een verwijzing naar het 
Declaratiebesluit. 
 
Artikel 40: 
Zie artikel 39. 
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Toelichting Competitiereglement - december 2022 
 
Algemeen 
 
Het Competitiereglement is  sterk gewijzigd ten opzichte van het huidige. Op dit moment bestaat het 
Competitiereglement uit drie delen. De delen I en II zijn geldig voor alle competities. Daarnaast 
bestaat er een deel III. Hiervan zijn 9 versies: één voor de landelijke competities, vastgesteld door de 
Bondsraad, en acht voor de acht afdelingen, vastgesteld door de afdelingsledenvergadering van de 
afdeling.  
Met het verdwijnen van de afdelingsbesturen en de afdelingsledenvergaderingen verdwijnen ook de 
afzonderlijke afdelingscompetitiereglementen. Er komt één Competitiereglement dat voor alle 
competities geldt. 
 
Dit betekent niet dat alle competities nu ook dezelfde speelwijze en verdere regels krijgen !! 
 
Het nieuwe reglement is zo opgezet dat er meerdere competitievormen mogelijk zijn, met verschil-
lende speelwijzen en aan het soort competitie en de doelgroep van die competitie aangepaste regels. 
Anders gezegd: alle regionale verschillen die nu bestaan kunnen blijven bestaan. Er zouden ook nog 
nieuwe (regionale) competities bij kunnen komen met specifieke regels.  
Het enige verschil is dat niet-landelijke competities nu niet meer per afdeling worden geregeld, maar 
per competitie. Dit is zichtbaar in artikel 28. 
 
Uitkomsten van de informele bondsraadsvergadering van 1 oktober 2022 
 
1. Vaststellen speelvorm competities 
Tijdens de informele bondsraadsvergadering is uitgebreid besproken wie binnen de NTTB de speel-
wijze van een competitie moet vaststellen. In de huidige situatie is dat de Bondsraad voor de lande-
lijke competities en de afdelingsledenvergaderingen voor de afdelingscompetities.  
 
In dit Competitiereglement is het vaststellen van de speelwijze van een competitie nu neergelegd bij 
het Bondsbestuur. In de praktijk zal het Bondsbestuur dit doen na advies van de landelijke Competitie-
commissie, die dit advies zal baseren op de adviezen van de verschillende competitieleiders.  
Gevolg hiervan is dat het vaststellen van de speelwijze van een competitie niet meer bij de 
verenigingen (via de afdelingsledenvergadering) ligt, maar bij het Bondsbestuur. In de nieuwe 
organisatiestructuur hebben de verenigingen via de ledenparticipatie wel inbreng, maar geen directe 
beslissingsbevoegdheid.  
 
Ondanks dit nadeel is op 1 oktober niet afgesproken het vaststellen van de speelvorm bij de Bonds-
raad te leggen. Het past niet bij de rol van de Bondsraad om besluiten op dit detailniveau te nemen 
over vele competities, waarbij het in de meeste gevallen gaat om competities die slechts voor een 
bepaalde regio gelden en waarbij daarmee slechts enkele Bondsraadsleden betrokken zijn. 
Wel kunnen verenigingen via "hun" Bondsraadsleden tijdens de ledenparticipatie invloed uitoefenen, 
en wanneer de uitvoerende organisatie (Bondsbestuur, Competitiecommissie en competitieleiders) 
besluiten neemt/wil nemen die sterk afwijken van wat door de verenigingen gewenst wordt, kan de 
Bondsraad altijd het Bondsbestuur hierop aanspreken.  
Maar een formele beslissingsbevoegdheid waarin de verenigingen beslissen zoals nu is er in dit 
reglement niet. 
 
In dit concept is de competitievorm beschreven in artikel 28. Tot nu toe werd hier de competitievorm 
van de landelijke competities of van een afdeling (in een afdelingscompetitiereglement) beschreven. 
Omdat het Competitiereglement nu voor alle competities geldt is dit vervangen door een algemene 
beschrijving. Hierin staat dat er meerdere competitievormen zijn, waar deze zijn beschreven en dat 
voor elke competitie apart kan worden bepaald welke competitievorm voor die competitie wordt 
gebruikt.  
 
2. De bevoegdheden van de Competitiecommissie 
De Competitiecommissie heeft in dit reglement veel bevoegdheden. Daarom wordt deze commissie 
expliciet in het reglement genoemd. Dat is niet gebruikelijk bij een commissie van het Bondsbestuur, 
maar omdat de Competitiecommissie ook uitspraken bij protesten doet en NTTB-brede besluiten 
neemt over bijvoorbeeld de Aanvullende Bepalingen, moet de positie van deze commissie reglemen-
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tair helder zijn. De Competitiecommissie heeft in de meeste gevallen een toezichthoudende taak. De 
uitvoering ligt in de meeste gevallen bij de competitieleiders.  
 
De belangrijkste taken van de Competitiecommissie zijn: 

• De algemene leiding van alle competities (toezicht).  

• Behandelen en beslissen bij protesten en bezwaren tegen besluiten van competitieleiders, 
inclusief materiaal en boetes, die niet door competitieleiders zelf kunnen worden opgelost. Alleen 
tuchtrechtelijk strafbare feiten vallen hier niet onder, die gaan direct naar de Tuchtcommissie. 

• Toezicht op de Aanvullende Bepalingen voor elke competitie, bijvoorbeeld het opleggen van 
invalverboden en –beperkingen, regels voor het uitstellen van wedstrijden. Ook dit is een 
toezichthoudende taak; de competitieleiders maken de Aanvullende Bepalingen. 

• Toezicht op de P/D-regelingen en vooral de relatie met landelijke competities. 

• Bepalen hoe de landskampioen jeugd wordt geplaatst in de seniorencompetitie.  

• Opdrachten kunnen geven aan alle competitieleiders. 

• (Ter discussie) behandelen van meldingen van door bondsfunctionarissen gestaakte 
competitiewedstrijden. 

 
Er is geen algemeen artikel dat de bevoegdheden van de Competitiecommissie regelt, omdat dit is af 
te leiden uit de diverse bepalingen in het reglement zelf.  
 
 

Artikelsgewijze toelichting op de overige wijzigingen in het 
Competitiereglement 
 
Alle regels waarin afdelingen, afdelingsbesturen of andere aan afdelingen gerelateerde begrippen en 
bepalingen staan zijn geschrapt of aangepast. 
Hoofdbestuur is overal vervangen door Bondsbestuur.  
 
Artikel  1: 
Hier is beschreven dat er voor elke competitie Aanvullende Bepalingen zijn. Deze benaming wordt 
verplicht voor alle bepalingen die per competitie voorafgaand aan de competitie worden gemaakt om 
de competitie goed te laten verlopen. Op dit moment bestaat dit in meerdere vormen en met uiteen-
lopende namen (aanwijzingen Competitieleider, Competitieboek, Voorwoord etc). Het betreft hier alle 
regels die in het Competitiereglement niet specifiek zijn aangegeven plus alle zaken die voor een 
competitie nog meer nodig zijn. Denk hierbij aan de P/D-regeling, het aantal klassen en groepen per 
klasse, de procedure rond wedstrijdformulieren en het uitstellen van wedstrijden, de exacte invulling 
van invallersbepalingen, de exacte hoogte en toepassing van boetes. 
Met het nieuwe reglement is een aantal onderwerpen verplaatst van het Competitiereglement naar de 
Aanvullende Bepalingen. De belangrijkste daarvan zijn de beschrijving van de speelwijze per compe-
titie, de regels rond het niet spelen op de vastgestelde datum en het invullen van open plaatsen na 
uitvoering van de P/D-regeling.  
 
Artikel 2: 
De naam Tafeltennisspelregels is vervangen door de huidige naam van de publicatie: Spelregels. 
 
Artikel 3: 
Het begrip Competitiecommissie is toegevoegd, de begrippen Competitieleider, HCL en HJCL zijn aan 
de nieuwe situatie aangepast en de begrippen ACL en AJCL zijn geschrapt.  
 
Artikel 5: 
In het huidige reglement is het niet toegestaan in meerdere teams in dezelfde competitie uit te komen. 
Reden is dat voorkomen moet worden dat iemand na promotie(s) of degradatie(s) tegen zichzelf zou 
moeten spelen. Uitzondering daarop is het uitkomen in dezelfde competitie in verschillende afdelingen 
mits dit niet in meer dan één team in de hoogste afdelingsklasse is. In die situatie is het niet direct 
mogelijk dat iemand tegen zichzelf moet spelen.  
In de nieuwe situatie zullen de grenzen tussen afdelingen vervagen en is deze regel veel moeilijker uit 
te voeren. Het staat immers niet meer vast dat alle teams van één vereniging in dezelfde regio spelen. 
Anderzijds is door het Hoofdbestuur in alle communicatie rond de organisatieontwikkeling duidelijk 
aangegeven dat de organisatieontwikkeling geen gevolgen zou hebben voor de diverse competities. 
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En hoewel het aantal spelers dat in meer teams in dezelfde competitie speelt beperkt is (41 in de 
lopende najaarscompetitie 2022) is dit uitgangspunt toch gestand gedaan in lid 2 van artikel 5. Deze 
bepaling is aangepast op de situatie zonder afdelingen.  
 
Artikel 6 
De tijdsduur dat een zaal beschikbaar moet zijn is aangepast aan het bestaan van meerdere competi-
tievormen. Omdat er verschillende speelvormen zijn met verschillende aantallen wedstrijden per 
competitiewedstrijd is het niet logisch om in alle gevallen dezelfde minimum tijdsduur voor de beschik-
baarheid van de zaal te hebben. Daarom is die tijdsduur gerelateerd aan het aantal wedstrijden per 
competitiewedstrijd.  
 
De bepaling dat in een zaal waarin landelijke competitiewedstrijden worden gespeeld geen andere 
activiteiten mogen plaatsvinden is geschrapt. Dit dateert nog uit de tijd (jaren '50 en '60) dat andere 
tafeltennisactiviteiten als vijandig aan de NTTB werden beschouwd. Dat is niet meer het geval. 
 
Omdat inmiddels in alle sportaccommodaties een wettelijk algeheel rookverbod geldt is het niet meer 
nodig dit in een NTTB-reglement op te nemen.  
 
Artikel 7: 
Dit artikel is aangepast aan de huidige wijze waarop de NTTB de erkenning van materialen regelt. Het 
huidige lid 1 is hiermee overbodig geworden en is uit de voorgestelde tekst gehaald. Lid 2 tot en met 6 
zijn hernummerd naar lid 1 t/m 5. Daarnaast is het onderdeel dat op toernooien slaat geschrapt. Dit is 
nu  in het Toernooi- en Wedstrijdreglement opgenomen. 
 
Artikel 10: 
Het aantekenen van beroep tegen een opgelegde boete dient nu bij de Competitiecommissie te 
worden gedaan. 
 
Artikel 13: 
Wanneer in een competitiewedstrijd sprake is van volgens het Tuchtreglement strafbare handelingen 
of feiten wordt nu in sommige gevallen zowel aangifte gedaan als een sanctie (boete of puntenaftrek) 
door een competitieleider opgelegd. De Tuchtcommissie vindt dit al heel lang ongewenst, omdat die 
sancties invloed kunnen hebben op het verloop en de eventuele strafoplegging door de Tuchtcom-
missie. Dit speelt vooral bij het staken van wedstrijden.  
Daarom is artikel 13 het staken van een wedstrijd nu gedefinieerd als een strafbare handeling in de 
zin van het Tuchtreglement, tenzij de competitieleider oordeelt dat er sprake is van overmacht, in welk 
geval geen aangifte bij de Tuchtcommissie zal worden gedaan. Hiermee wordt voorkomen dat reeds 
sancties zijn opgelegd als er aangifte wordt gedaan. 
 
Artikel 14: 
In lijn met artikel 13 is het opleggen van straffen door de competitieleider hier vervangen door de plicht 
tot aangifte bij de Tuchtcommissie. Het uit de competitie halen van een team wegens misdragingen is 
een zware sanctie die alleen gerechtvaardigd is bij ernstige zaken. Zo ernstig, dat deze altijd ook 
strafbare feiten in de zin van het Tuchtreglement zullen zijn.  
 
Artikel 15: 
De gedelegeerde bevoegdheden aan landelijke competitieleiders zijn verbreed naar alle competitie-
leiders, omdat het Bondsbestuur nu direct verantwoordelijk is voor alle competities (er zit geen 
afdelingsbestuur meer tussen).  
 
Artikel 17: 
De gedetailleerde omschrijving van voorwaarden voor uitstel van wedstrijden in de landelijke compe-
titie wordt verplaatst naar de Aanvullende Bepalingen. Soortgelijke bepalingen dienen voor elke 
competitie in de Aanvullende Bepalingen te worden opgenomen.  
 
Artikel 21: 
De zin over "afwijkende competitievormen" is geschrapt. Er zijn immers geen "afwijkende" competitie-
vormen meer, maar meerdere competitievormen naast elkaar. Welke competitievorm voor welke 
competitie geldt wordt per competitie in de Aanvullende Bepalingen aangegeven, en die regel is 
opgenomen in artikel 28. 
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Artikel 22: 
Dit artikel is geheel herschreven. Uitgangspunt is dat NTTB-competities toegankelijk zijn voor alle 
geslachten, tussenvormen, transpersonen en niet-geslachtelijken en alleen onderscheid naar leeftijd 
(grofweg jeugd en senioren) wordt gemaakt.  
Als gevolg daarvan bestaan er ook geen "herencompetities" en "jongenscompetities" meer, maar 
alleen senioren- en jeugdcompetities. 
Enige uitzondering hierop zijn competities die alleen toegankelijk zijn voor dames en/of meisjes.  
 
Artikel 24: 
Hier is toegevoegd dat per competitie een minimum en/of maximum aantal spelers per team kan 
worden vastgesteld.  
In dit artikel stonden specifieke eisen voor het toevoegen van een speler aan een team in de landelijke 
competities. Omdat deze eisen niet in alle competities hetzelfde zijn worden deze verplaatst naar de 
Aanvullende Bepalingen, zodat dit per competitie kan worden omschreven. 
 
Artikel 28: 
De speelvorm van een competitie wordt in dit voorstel vastgesteld door het Bondsbestuur, onder 
toezicht van de Bondsraad. 
Verder is dit artikel geheel gewijzigd. In het huidige reglement voor de landelijke competities en in de 
afdelingscompetitiereglementen wordt alleen de speelwijze beschreven van de competities waar het 
betreffende reglement over gaat. Omdat dit reglement voor alle competities geldt is voor een andere 
aanpak gekozen door aan te geven wie de speelvorm vaststelt en aan te geven dat in principe elke 
speelvorm mogelijk is, waarbij het nog te maken Handboek Competitievormen als hulpmiddel dient.  
 
Artikel 30: 
Het huidige artikel 30 zegt dat een competitiewedstrijd op één dag moet worden uitgespeeld. Deze 
bepaling leidt vaak tot onduidelijkheden. Anderzijds is er geen overeenstemming wat er dient te 
gebeuren als wedstrijden aanzienlijk langer duren dan voor de betreffende speelvorm verwacht mag 
worden. Ten eerste is er verschil van mening wanneer sprake is van “aanzienlijk langer”, ten tweede is 
er verschil van mening of en hoe dit aangepakt moet worden. Om toch de mogelijkheid te bieden de 
tijdsduur van een wedstrijd te beperken is een bepaling toegevoegd dat in dergelijke gevallen wedstrij-
den op meer tafels mogen worden gespeeld dan bij de gespeelde competitievorm hoort. Of zelfs de 
wedstrijd te kunnen staken en zich op overmacht te beroepen.  
Het staat competitieleiders overigens vrij om via de Aanvullende Bepalingen deze regels uit te 
breiden, indien dat draagvlak heeft bij de betrokken verenigingen.  
 
Artikel 31: 
Omdat dit artikel nu voor alle competities moet gelden zijn de bepalingen veralgemeniseerd, waarbij 
voor de specifieke invulling voor een bepaalde competitie wordt verwezen naar de Aanvullende 
Bepalingen voor die competitie. Die specifieke invulling kent momenteel overigens zeer veel variatie, 
maar meestal binnen een vrij kleine marge. En het doel van deze regels is altijd hetzelfde: voorkomen 
dat een team door inzet van een invaller wordt versterkt.  
 
Artikel 32: 
Hier is ervan uitgegaan dat de puntentelling in alle competities blijft zoals die nu in alle competities is: 
elke gewonnen individuele wedstrijd levert 1 punt op.  
 
Artikel 33: 
In dit artikel stond nog een bepaling over het publiceren van standen uit de tijd dat standen alleen per 
post werden verzonden. Die is aangepast.  
 
Artikel 35: 
Enkele onderdelen van bepalingen worden verplaatst naar de Aanvullende Bepalingen. De definities 
blijven wel in het Competitiereglement. Dat geldt ook voor de 30%-regel voor het mogen spelen van 
beslissingswedstrijden. Het belangrijkste argument voor deze regel, voorkomen dat teams zeer sterke 
spelers in een team zetten die alleen voor beslissingswedstrijden worden ingezet, is nog steeds 
geldig.  
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Artikel 36:  
In dit artikel is een bepaling toegevoegd dat in de Aanvullende Bepalingen kan worden opgenomen 
dat teams onvolledig mogen uitkomen. Dit is niet acceptabel in landelijke competities, maar wel 
acceptabel (en in veel competities de praktijk) in afdelingscompetities. 
De tekst over de uitslag van een niet-gespeelde wedstrijd (3 maal 11-0) is vervangen door “maximale 
score”, zodat deze ook speelvormen met andere aantallen games omvat.  
 
Artikel 39 en 43 (was 44): 
In dit reglement is het bepalen van omvang en structuur van een competitie bij de Competitiecommis-
sie gelegd. Dit wordt door velen verward met de speelwijze van de competitie. Hier gaat het echter om 
het bepalen van het aantal klassen, de volgorde daarvan, de aantallen groepen per klasse en het aan-
tal teams daarbinnen. Dit zijn meer uitvoerende activiteiten en daarom zijn deze voor alle competities 
neergelegd bij de Competitiecommissie en in de praktijk bij de uitvoerende competitieleiders.  
 
Artikel  40: 
Het toezicht op de invulling van P/D-regelingen is bij de Competitiecommissie gelegd in plaats van bij 
het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. 
 
Artikel 41 en 45 (was 46): 
Dit artikel is sterk ingekort tot een algemene bepaling die verwijst naar de Aanvullende Bepalingen. Dit 
artikel is zeer vaak gewijzigd omdat het zeer moeilijk is goede criteria te formuleren. Daarom past het 
beter in de Aanvullende Bepalingen, waarbij de betrokken competitieleider enige vrijheid heeft om 
open plaatsen op de meest passende manier in te vullen. 
 
Artikel 42 (oud): 
Dit artikel, de competitievorm van de eredivisies en de aanvullende bepalingen daarop is nu een apart 
HB-besluit. In de nieuwe situatie worden dit de Aanvullende Bepalingen voor de eredivisies. 
 
Artikel  46 (was 47): 
Dit artikel is ingekort tot een algemene bepaling die verwijst naar de Aanvullende Bepalingen waarin 
de speelwijze van de kampioensgroep van de jeugdcompetitie wordt beschreven. 
 
Artikel 49 (oud): 
De bepalingen over wangedrag zijn vervallen omdat dit reeds via de Spelregels en het Tuchtregle-
ment is geregeld. Het resterende deel van dit artikel is verplaatst naar artikel 47 (was 48). 
 
Artikel 48 (was 50): 
In het huidige Ccompetitiereglement beslist in onvoorziene gevallen het Hoofdbestuur. Gezien de 
taken van het Bondsbestuur in de nieuwe organisatie is het logischer deze taak bij de Competitiecom-
missie te leggen. Wel moet de Competitiecommissie de besluiten die voor onvoorziene gevallen zijn 
genomen melden aan het Bondsbestuur, omdat het Bondsbestuur de taak heeft na te gaan of deze 
beslissingen aanleiding zijn tot verandering van het Competitiereglement of andere reglementen.  
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Toelichting Toernooi- en Wedstrijdreglement - december 2022 
 
De organisatieontwikkeling maakt een aantal wijzigingen in het Toernooi- en Wedstrijdreglement 
noodzakelijk. Dit betreft hoofdzakelijk het verdwijnen van de afdelingen. Het huidige Toernooi- en 
Wedstrijdreglement kent een categorie toernooien (O-A) die specifiek gekoppeld is aan afdelingen en 
waarvan de verantwoordelijkheden bij de afdelingsbesturen liggen. Deze categorie verdwijnt, en alle 
bepalingen rond O-A evenementen zijn daarom geschrapt.  
Uiteraard hoeven de toernooien zelf niet te verdwijnen. In het voorstel komen deze nu in de categorie 
O-L terecht. Verschil is dat de goedkeuring van deze toernooien alsmede het toewijzen van een 
bondsvertegenwoordiger nu op landelijk niveau zal plaatsvinden.  
 
Verder is zoals in alle reglementen de term Hoofdbestuur vervangen door Bondsbestuur en zijn alle 
teksten over afdelingen en afdelingsbesturen verwijderd. 
 

Artikelsgewijze toelichting op de overige wijzigingen 

 
Artikel 16 en 17: 
Deze twee nieuwe artikelen over de taken van de scheidsrechter (als dit geen bondsscheidsrechter is 
maar een deelnemer of een ander NTTB-lid). Deze artikelen zijn analoog aan artikelen in het Competi-
tiereglement. In het huidige Competitiereglement waren deze artikelen ook van toepassing verklaard 
op toernooien. Het past echter niet in de systematiek van de NTTB-reglementen om bepalingen die 
gelden voor toernooien op te nemen in het Competitiereglement. Daarom zijn deze artikelen toege-
voegd in dit reglement. 
 
De  artikelen 16  en 17 zijn vernummerd naar 18 en 19. 
 
Artikel 18 (oud) Toernooiheffing is geschrapt. Er wordt geen toernooiheffing meer geheven. 
 
De artikelen 19 t/m 25 zijn vernummerd naar 20 t/m 26. 
 
Artikel 26 (oud) is geschrapt. Er bestaat inmiddels een algeheel rookverbod voor alle sportaccommo-
daties, waarmee dit artikel overbodig is geworden. 
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Toelichting Tuchtreglement - december 2022 
 
In het Tuchtreglement is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur. Alle termen en bepalingen 
gerelateerd aan afdelingen zijn geschrapt.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 
 

Toelichting Arbitragereglement - december 2022 
 
In het Arbitragereglement is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur. Alle termen en 
bepalingen gerelateerd aan afdelingen zijn geschrapt.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 
 

Toelichting Reglement Matchfixing - december 2022 
 
In het Reglement Matchfixing is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 

 
Toelichting Reglement Seksuele Intimidatie - december 2022 
 
In het Reglement Seksuele Intimidatie is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 
 

Toelichting Reglement van Orde van de Bondsraad - december 2022 
 
In het Reglement van Orde van de Bondsraad is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 
 

Toelichting Trainerslicentiesreglement - december 2022 
 
In het Trainerslicentiesreglement is de term Hoofdbestuur veranderd in Bondsbestuur.  
 
Verder zijn in relatie tot de organisatieontwikkeling in dit reglement geen wijzigingen nodig.  
 
Het is nog steeds het doel dit reglement om te zetten in een Bondsbestuursbesluit Kaderlicenties, 
waarin ook de eisen aan toernooileiders en bondsscheidsrechters zijn opgenomen. Dit besluit hoeft 
geen reglement te zijn.  

 
 

Vervallen reglementen  
 
Indien de wijzigingen van de Statuten en bijbehorende reglementen door de Bondsraad worden 
vastgesteld zullen de volgende reglementen komen te vervallen: 
 
- Het Afdelingsreglement 
- De acht Afdelingscompetitiereglementen 
- Het Beheersreglement wordt omgezet in een Beheersbesluit van het Bondsbestuur 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 13 – agendapunt 6a.i 
 
 
 
 
 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN  
I. STATUTEN  

 

 
 
 

STATUTEN 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algehele wijziging in het kader van de organisatieontwikkeling NTTB 
 
Uitgave december 2022 
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Artikel 1 Naam en zetel 
De vereniging draagt de naam: "NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND" en wordt bij afkorting 
aangeduid met "NTTB". 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein. 
 
Artikel 2 Duur 
De NTTB is opgericht op drieëntwintig juni negentienhonderdvijfendertig en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 
 
Artikel 3 Doel en middelen 
1. De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en verantwoorde beoefening te bevor-

deren van de tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen. 
2. De NTTB tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven, regelen en organiseren van toer-

nooien en wedstrijden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in het algemeen door alles 
te doen wat tot het in het eerste lid genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de 
ruimste zin van het woord. 

 
Artikel 4 Bondsjaar 
Het boekjaar van de NTTB -genaamd bondsjaar- is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 5 Organen en inrichting van de NTTB 
1. Organen binnen de NTTB zijn: de Bondsraad, het Bondsbestuur, de Kieskringen, de 

voorzitter van zowel de Bondsraad als het Bondsbestuur in zijn kwaliteit van voorzitter van 
de NTTB, de Algemeen Directeur, alsmede de Reglementscommissie, de Financiële 
Commissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de Commissie 
Onderscheidingen, als vaste commissies. 

2. De inrichting van de NTTB en de uitvoering van de in artikel 3 genoemde doelstellingen 
worden beschreven in deze Statuten, het Algemeen Reglement en de daaruit voortvloei-
ende reglementen en het Tuchtreglement. 

3. Uitsluitend voor de behandeling van dopingzaken binnen de NTTB zijn, voor de duur van 
de overeenkomst die de NTTB met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen, 
de aanklager, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak een orgaan van de NTTB. 

4. De organen van de NTTB als bedoeld in dit artikel hebben geen eigen rechtspersoon-
lijkheid. 

 
Artikel 6 Leden 
1. Tot het lidmaatschap van de NTTB kunnen worden toegelaten: 
 a. lid-verenigingen, zijnde tafeltennisverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of 

tafeltennisafdelingen van in Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechts-
bevoegdheid, die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 29, lid 1 boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft; 

 b. gewone leden, zijnde natuurlijke personen, die de tafeltennissport beoefenen voor een 
tafeltennisvereniging of tafeltennisafdeling van een vereniging die lid is van de NTTB, 
alsmede natuurlijke personen die een bestuursfunctie, een functie als manager, coach, 
trainer of teambegeleider zullen bekleden in een onder a. bedoelde tafeltennisvereni-
ging of tafeltennisafdeling van een vereniging; 

 c. Ereleden en Leden van Verdienste, zijnde natuurlijke personen die voldoen aan de 
voor die hoedanigheid in het Algemeen Reglement opgenomen bepalingen; 

 d. persoonlijke leden, zijnde natuurlijke personen die geen lid zijn van een lid-vereniging 
of naast het gewone lidmaatschap ook als individu tot het lidmaatschap van de NTTB 
zijn toegelaten. 
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2. Waar in deze Statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan 
de lid-verenigingen, de gewone leden, de Ereleden, de Leden van Verdienste en de 
persoonlijke leden, tenzij het tegendeel blijkt. 

 
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap 
1. Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste wordt het 

lidmaatschap verkregen door het besluit tot toelating, genomen door of namens het 
Bondsbestuur op een bij schriftelijke of digitale aanmelding gedaan verzoek en volgens 
nadere bij Algemeen Reglement te stellen regels. 

2. Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste worden verkregen door 
benoeming door de Commissie Onderscheidingen. In het Algemeen Reglement wordt 
bepaald op welke wijze en onder welke voorwaarden deze benoeming geschiedt. 

 
Artikel 8 Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

 a. overlijden van het lid of, in geval van een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub 
a, als de vereniging ophoudt te bestaan; 

 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging namens de NTTB door het Bondsbestuur; 
 d. ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk of digitaal geschieden 
tegen het einde van het bondsjaar en met inachtneming van een termijn van ten minste 
vijf werkdagen. In het Algemeen Reglement worden dienaangaande nadere regels 
gesteld. 

3. Opzegging namens de NTTB door het Bondsbestuur kan uitsluitend plaatsvinden wegens 
de navolgende redenen: 

 a. wanneer het lid, ondanks sommatie, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve 
verplichtingen jegens de NTTB na te komen; 

 b. wanneer van de NTTB redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

 c. voor zover het de lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten 
betreft in geval van faillissement of ontbinding; 

 d. voor zover het de gewone leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b van de Statuten 
betreft ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van hun lid-vereniging. 

 De opzegging kan geschieden op ieder tijdstip, zij het dat een opzegtermijn in acht moet 
worden genomen van vier weken. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de Statuten, de reglementen en/of de besluiten van de NTTB handelt of de NTTB op 
onredelijke wijze benadeelt. 

5. Ontzetting kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesproken door 
de Tuchtcommissie en in hoger beroep door de Commissie van Beroep. Van een door de 
Tuchtcommissie uitgesproken ontzetting uit het lidmaatschap kan het betrokken lid binnen 
een maand na kennisgeving van de uitspraak in beroep gaan bij de Commissie van 
Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
Artikel 9 Stemrecht 
1. Het aantal in een Bondsraad uit te brengen stemmen is gelijk aan het aantal in de verga-

dering fysiek aanwezige plus de tijdens de vergadering langs elektronische weg met de 
vergadering in contact staande leden van de Bondsraad. In de Bondsraad brengt elk lid 
één stem uit. In vergaderingen van de Bondsraad handelt ieder aanwezig Bondsraadslid 
naar eigen inzicht.  

2. Het aantal in een Kieskring uit te brengen stemmen wordt bepaald door het bruto1 aantal 
leden op éénendertig (31) december, voorafgaande aan de dag van de vergadering, bij 

 
1 Het bruto aantal leden is het aantal leden dat, gemeten op 31 december van dat jaar, gedurende dat jaar lid is of is geweest.  
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het Bondsbureau geregistreerde stemgerechtigde leden per vereniging. Lid-verenigingen 
met twee (2) tot vijftig (50) leden hebben één (1) stem, lid-verenigingen met eenen-vijftig 
(51) tot eenhonderd (100) leden hebben twee (2) stemmen, lid-verenigingen met meer 
dan eenhonderd (100) leden hebben drie (3) stemmen. De aan de betreffende Kieskring 
toegewezen persoonlijke leden hebben gezamenlijk één (1) stem. 

3. In vergaderingen van het Bondsbestuur brengt ieder bestuurslid één stem uit. Bij staken 
van stemmen beslist de voorzitter. 

4. In vergaderingen waarin minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden fysiek 
of langs elektronische weg aanwezig is kunnen geen geldige besluiten worden genomen. 

5.    Besluiten van een Kieskring zijn niet geldig indien het aantal uitgebrachte stemmen minder 
is dan de helft van het maximale aantal uit te brengen stemmen van de betreffende 
Kieskring.  

6. Behalve in de gevallen waarin deze Statuten een gekwalificeerde meerderheid voorschrij-
ven worden door de organen van de NTTB besluiten genomen bij volstrekte meerderheid 
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 
Artikel 10 Rechten en plichten leden 
1. Voor zover de beschikbare ruimte het toelaat hebben alle leden toegang tot de vergade-

ringen van de Bondsraad, met uitzondering van geschorste leden. 
2. Afgezien van administratieve en tuchtrechtelijke boetes, die respectievelijk door het 

Bondsbestuur met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in het Algemeen 
Reglement en door de Tuchtcommissie en, in beroep, door de Commissie van Beroep 
kunnen worden opgelegd met inachtneming van het Tuchtreglement, kunnen financiële 
verplichtingen slechts aan de leden worden opgelegd door de Bondsraad.  

3. Alle leden zijn verplicht het gestelde in de Statuten en reglementen van de NTTB, 
alsmede, uitsluitend in dopingzaken, de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, 
alsmede de besluiten van de Bondsraad, het Bondsbestuur, de Tuchtcommissie, de 
Commissie van Beroep en de overige organen van de NTTB stipt na te leven. 

4. Uitsluitend door een daartoe strekkend besluit van de Bondsraad kunnen door de NTTB 
ten laste van alle leden collectieve verplichtingen aangegaan worden. 

5. De verplichting tot naleving van de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak in 
dopingzaken geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 
2:34a van het Burgerlijk Wetboek. 

 
Artikel 11 Geldigheid van stemmen 
1.  Bij schriftelijke stemming zijn van onwaarde: 
 a. blanco stembriefjes; 
 b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes; 
 c. stembriefjes met ondertekening en/of andere aanvullingen. 
2. Indien bij een verkiezing van personen, in welke gevallen te allen tijde schriftelijk of 

elektronisch dient te worden gestemd, niemand de meerderheid heeft verkregen vindt een 
tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vindt 
herstemming plaats over de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist 
het lot wie van beiden is gekozen. 

3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, 
dan is het voorstel verworpen. 

4. Stemmingen, niet rakende de verkiezing van personen geschieden mondeling, tenzij de 
voorzitter een schriftelijke of elektronische stemming gewenst acht of ten minste drie leden 
zulks voor de stemming verlangen. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk of 
elektronisch. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. Elektronische 
stemming geschiedt via individuele en uitsluitend voor de leden van het stembureau 
zichtbare stemmen. Besluitvorming bij acclamatie is, bij stemmingen over personen, alleen 
mogelijk indien sprake is van een unaniem besluit van de Bondsraad. Bij stemmingen niet 
rakende personen is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij ten minste een/tiende 



 

71 
 

(1/10) van het maximaal aantal aanwezige stemgerechtigde leden hoofdelijke of 
schriftelijke stemming verlangt. 

5. Stemmingen in Kieskringen geschieden elektronisch, tenzij het Bondsbestuur bepaalt dat 
dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval wordt schriftelijk 
gestemd. 

6. De voorzitter van een Bondsraadsvergadering benoemt in geval van schriftelijke stemming 
ter vergadering uit de aanwezigen een stembureau, bestaand uit ten minste drie 
meerderjarige leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d. 

 
Artikel 12 Verkiesbaarheid en benoembaarheid  
Tenzij in deze Statuten anders wordt bepaald zijn de in artikel 6, lid 1 sub b, c en d  genoemde 
leden verkiesbaar en benoembaar voor een bestuursfunctie in de NTTB. 
 
Artikel 13 Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen van de NTTB bestaan uit: 

 a. contributies; 
 b. inschrijf- en examengelden; 
 c. subsidies en uitkeringen door derden; 
 d. boeten; 
 e. alle andere inkomsten. 

2. Baten onder voorwaarde of last worden door het Bondsbestuur slechts aanvaard onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Financiële Commissie. 

3. De contributies worden geheven ten behoeve van de bondskas. De grootte van de bijdra-
gen voor de bondskas wordt op voordracht van het Bondsbestuur door de Bondsraad 
vastgesteld. De Bondsraad kan heffingen anderszins vaststellen. 

4. Met uitzondering van de Ereleden en de Leden van Verdienste zijn de leden van de NTTB 
gehouden de bijdrage voor het lidmaatschap te betalen. 

 
Artikel 14 Bondsbestuur 
1. De algemene leiding van de NTTB is opgedragen aan het Bondsbestuur, dat bestaat uit 

een aantal van ten minste vijf meerderjarige gewone en/of persoonlijke leden en/of 
Ereleden en/of Leden van Verdienste. Eén lid van het Bondsbestuur wordt benoemd door 
de Atletencommissie als bedoeld in artikel 28. Alle andere leden van het Bondsbestuur 
worden benoemd door de Bondsraad uit kandidaten die worden gesteld door het 
Bondsbestuur en uit andere kandidaten, die kunnen worden gesteld door de Bondsraad.  

2. De kandidaatstelling dient als mededeling in de tekst van de agenda voor de bonds-
raadsvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt te zijn opgenomen. Tot uiterlijk tien 
dagen voor de datum van die vergadering kunnen voor elke vacature of beschikbare 
zetel bij het Bondsbestuur schriftelijk andere kandidaten worden gesteld door ten minste 
een aantal stemgerechtigden dat een stem uitbrengt voor een/tiende (1/10) van het 
maximaal aantal stemmen dat op een vergadering uitgebracht kan worden. Bij elke 
kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn, 
waaruit blijkt dat hij bereid is zijn benoeming voor de volle periode te aanvaarden. 

3. Tot de functies die het Bondsbestuur kent behoren in ieder geval die van voorzitter, vice-
voorzitter en penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies 
worden in onderling overleg verdeeld. Ieder Bondsbestuurslid is tegenover de NTTB 
gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn functie. Een Bondsbestuurslid neemt niet 
deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect per-
soonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de NTTB.  

4. De leden van het Bondsbestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaar, met dien ver-
stande dat jaarlijks volgens een door het Bondsbestuur vast te stellen rooster ongeveer 
een/derde van het aantal leden aftredend is: aftredende bestuursleden zijn terstond her-
kiesbaar. De maximale aaneengesloten zittingstermijn voor een lid van het Bondsbestuur 
bedraagt negen jaar. Na een aaneengesloten zittingstermijn van negen jaar is de betrok-
ken persoon ten minste drie jaar niet meer verkiesbaar als Bondsbestuurslid.  
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De Bondsraad kan de aaneengesloten termijn van een Bondsbestuurslid met maximaal 
drie (3) jaar verlengen, indien de Bondsraad van oordeel is dat deze verlenging noodza-
kelijk is voor de uitvoering van het door de Bondsraad vastgestelde beleid. 

5. Bondsbestuursleden kunnen te allen tijde door de Bondsraadsvergadering worden 
ontslagen. 

6. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 
Bondsraad, dat van alle vaste commissies van de Bondsraad, enige andere functie die de 
belangen van de NTTB kan schaden en enige functie bij het Instituut Sportrechtspraak. 
Tevens is het een lid van het Bondsbestuur niet toegestaan tegen betaling werkzaam-
heden te verrichten voor de NTTB. 

7. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Bonds-
raad. Deze periode kan maximaal 6 weken duren. De Bondsraad wijst hiervoor uit haar 
midden een aantal personen aan. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuurs-
daden worden deze leden van de Bondsraad met een bestuurder gelijkgesteld. De 
betreffende BR-leden kunnen gedurende deze periode hun functie als BR-lid niet 
uitoefenen. 

 
Artikel 15 Bevoegdheden Bondsbestuur 
1. Het Bondsbestuur is belast met het besturen van de NTTB. 
2. Het Bondsbestuur vertegenwoordigt de NTTB voor zover uit de wet niet anders voort-

vloeit. De NTTB kan bovendien nog door zijn voorzitter worden vertegenwoordigd en, in 
geval van ontstentenis van de voorzitter, door de vice-voorzitter en één ander Bondsbe-
stuurslid gezamenlijk. 

3. Het Bondsbestuur draagt zorg onder zijn verantwoording sommige van zijn taken te doen 
verrichten door commissies, die door het Bondsbestuur benoemd worden. 

4. Onverkort het onder zijn verantwoording en aansprakelijkheid bepaalde is het Bondsbe-
stuur bevoegd taken tegen betaling te laten verrichten. 

 Het Bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoording taken te delegeren aan de 
Algemeen Directeur. 

 De Algemeen Directeur behoeft goedkeuring van het Bondsbestuur voor het aanstellen 
van beroepskrachten voor zover daar niet eerder door het Bondsbestuur over is beslo-
ten en/of dit niet is vastgelegd in vastgestelde begrotingen en beleidsplannen. 

5. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de NTTB zich als borg, 
als hoofdelijk medeschuldenaar of tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt, dan wel zich voor een derde sterk maakt, is het Bondsbestuur slechts bevoegd 
na voorafgaande goedkeuring van de Bondsraad. 

6. Het Bondsbestuur benoemt en ontslaat de Algemeen Directeur. 
 
Artikel 16 Algemene taak Bondsbestuur 
1. Tot de taak van het Bondsbestuur behoort, onverminderd hetgeen dienaangaande elders 

in deze Statuten is bepaald: 
 a. het beheren van het vermogen van de NTTB en het bijhouden van een zodanige 

financiële administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
NTTB kunnen worden gekend; 

 b. het in concept gereedmaken van het financieel jaarverslag, bevattende een balans en 
een verlies- en winstrekening over het afgelopen bondsjaar en de begroting van het 
volgende bondsjaar, zodat deze, na te zijn onderzocht respectievelijk beoordeeld door 
de Financiële Commissie, tijdig in definitieve vorm kunnen worden aangeboden ter 
vaststelling respectievelijk goedkeuring door de Bondsraad in de vergadering bedoeld 
in artikel 18, lid 2; 

 c. de bescheiden, die betrekking hebben op hetgeen onder a. en b. van dit lid is gesteld, 
gedurende ten minste gedurende de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn te 
bewaren; 

 d. het bijhouden van de ledenadministratie; 
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 e. het beheren van het bondsarchief; 
 f. het uitvoeren van de besluiten van de Bondsraad en van de in deze Statuten 

genoemde commissies. 
2. De werkzaamheden verbonden aan de taak van een Bondsbestuurslid worden door elk 

Bondsbestuurslid zelfstandig verricht voor zover de te verrichten handelingen en de te 
nemen maatregelen en besluiten volledig onder de competentie van zijn functie vallen. 

3. Ter uitvoering van zijn in het eerste lid opgedragen taken wordt door het Bondsbestuur 
een apparaat ingesteld, genaamd Bondsbureau van de NTTB. 

4. Het Bondsbestuur is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn in het eerste lid onder a. 
en b. genoemde taken te laten bijstaan door een registeraccountant als bedoeld in artikel 
21, lid 3. 

 
Artikel 17 Bondsraad 
1. Aan de Bondsraad komen in de NTTB alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de 

Statuten aan andere organen zijn opgedragen.  
2. a. De Bondsraad is samengesteld uit Bondsraadsleden en adviserende leden, die als 

zodanig in het Algemeen Reglement zijn aangewezen. 
 b. Elke Kieskring benoemt één Bondsraadslid en maximaal twee plaatsvervangende 

Bondsraadsleden. Een Bondsraadslid kan slechts namens één Kieskring lid van de 
Bondsraad zijn. 

 c. Een plaatsvervangend Bondsraadslid treedt gedurende de afwezigheid van een andere 
afgevaardigde van zijn Kieskring, voor wie hij tijdens een Bondsraadsvergadering als 
plaatsvervanger optreedt, in al diens rechten en plichten. 

 d. Voor de aan- of afwezigheid van de Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers is het 
schriftelijk dan wel elektronisch tekenen van het aanwezigheidsregister van de betref-
fende Bondsraadsvergadering bepalend. 

 e. Een Bondsraadslid kan zich slechts laten vervangen door een plaatsvervangend 
Bondsraadslid uit dezelf-de Kieskring.  

 f. De kandidaatstelling en benoeming van de Bondsraadsleden en de plaatsvervangend 
Bondsraadsleden wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement. 

3. Het aantal afgevaardigde Bondsraadsleden van een Kieskring bedraagt één. 
4. Bondsraadsleden worden benoemd voor de tijd van drie jaren.  
5. De termijn van een Bondsraadslid loopt vanaf de dag in het bondsjaar waarop de Kies-

kring hem heeft benoemd tot aan de dag in het derde daaropvolgende bondsjaar waarop 
de Kieskring opnieuw een door haar af te vaardigen Bondsraadslid voor de betreffende 
zetel moet benoemen.  

6. Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuwe Bondsraadslid in de rechten van het vertrek-
kende Bondsraadslid. Het nieuwe Bondsraadslid is aftredend volgens het oorspronkelijke 
rooster van aftreden zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel. Bondsraadsleden treden in 
functie direct na hun benoeming.  

7 . De maximale zittingstermijn van een Bondsraadslid bedraagt negen (9) jaar. De Kieskring 
kan de termijn van een door haar benoemd Bondsraadslid van wie deze zittingstermijn is 
verstreken met maximaal drie (3) jaar verlengen, indien de Kieskring dit noodzakelijk acht 
om de continuïteit van de vertegenwoordiging van de Kieskring in de Bondsraad te waar-
borgen. Na een aaneengesloten zittingstermijn van negen jaar is de betrokken persoon 
ten minste drie jaar niet meer verkiesbaar als Bondsraadslid. 

8. Het gestelde in de leden 4, 5 en 7 geldt ook voor plaatsvervangende Bondsraadsleden. 
 
Artikel 18 Bondsraadsvergaderingen 
1. De Bondsraad komt ten minste driemaal per jaar bijeen, éénmaal tussen één (1) april en 

dertig (30) juni, éénmaal tussen één (1) september en eenendertig (31) oktober en 
éénmaal tussen één (1) november en dertig (30) december. 

2. In de vergadering tussen één (1) april en dertig (30) juni brengt het Bondsbestuur ter 
goedkeuring zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, 
rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen bondsjaar gevoerde bestuur. In 
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deze vergadering beoordeelt de Bondsraad dit jaarverslag van het door de Bondsraad 
vastgestelde beleid van het afgelopen Bondsjaar. 

 De Bondsraad beslist of de besluitvorming inzake de jaarstukken het Bondsbestuur tot 
decharge strekt van zijn bestuur over het afgelopen bondsjaar. 

 Na verloop van de termijn tussen één (1) april en dertig (30) juni, kan ieder NTTB-lid deze 
rekening en verantwoording in rechte van het Bondsbestuur vorderen. 

 De vaststelling van de contributie en de begroting vinden in de vergadering tussen één (1) 
november en dertig (30) december plaats. In deze vergadering beoordeelt de Bondsraad 
tevens het Strategisch Plan en de jaarplannen van het Bondsbestuur voor het komende 
bondsjaar. 

 De verkiezing van Bondsbestuursleden, de benoeming van de in artikel 5 genoemde vaste 
commissies alsmede de in de reglementen voor te schrijven termijnbesluiten kunnen in 
elke bondsraadsvergadering plaatsvinden. 

3. De oproep voor de bondsraadsvergadering geschiedt door het Bondsbestuur ten minste 
acht weken vóór de datum waarop de vergadering is vastgesteld. 

 De toezending van de door het Bondsbestuur vastgestelde agenda, met de daarop door 
het Bondsbestuur geplaatste en door hen, die daartoe bij bepalingen in het Algemeen 
Reglement gerechtigd zijn, tijdig ingediende voorstellen, alsmede de vaste agendapunten 
geschiedt ten minste vier weken vóór die vergadering, eveneens door het Bondsbestuur. 

4. Andere vergaderingen van de Bondsraad vinden plaats: 
 a. telkens wanneer het Bondsbestuur dit nodig acht, met inachtneming van een termijn 

van ten minste drie weken; 
b. Indien ten minste een/tiende (1/10) van het aantal Bondsraadsleden het verlangen 

daartoe schriftelijk te kennen geeft aan het Bondsbestuur, met redenen omkleed en 
onder opgaaf van de punten, die zij behandeld wensen te zien. Een dergelijke verga-
dering moet binnen zes weken na indiening van het verzoek plaatsvinden en wordt 
bijeengeroepen ten minste drie weken vóór de vastgestelde datum. 

  Het Bondsbestuur is gehouden voor deze vergadering dezelfde handelingen te verrich-
ten als die bij andere vergaderingen van de Bondsraad. 

  Indien het Bondsbestuur in gebreke blijft de vergadering al of niet tijdig bijeen te roepen 
of te houden, kunnen de verzoekers zelf tot oproeping en houden van de vergadering 
overgaan op de wijze waarop het Bondsbestuur de vergadering bijeenroept respectie-
velijk houdt. 

  In een aldus bijeen geroepen vergadering kunnen geen andere punten worden 
behandeld dan die, bedoeld in de aanhef van dit onderdeel van het lid. 

5. De in de leden 3 en 4 genoemde termijnen zijn termijnen van orde. 
 
Artikel 19 Besluiten van de Bondsraad 
1. Een Bondsraad kan in zijn vergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten 

minste de helft van het maximaal aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers fysiek 
dan wel langs elektronische weg aanwezig is.  

 Indien en zodra blijkt dat zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn 
dat het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het maxi-
male aantal stemmen, onthoudt de vergadering zich van stemming over enig onderwerp 
en belegt het Bondsbestuur een binnen drie weken na deze vergadering te houden twee-
de vergadering. 

 In deze tweede vergadering worden in de eerste plaats die agendapunten behandeld, 
waarover in de eerste vergadering geen geldige besluiten konden worden genomen. 
Indien en zodra ook in de tweede vergadering minder dan de helft van het maximale aan-
tal Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn, kunnen de overblijvende 
Bondsraadsleden -ongeacht het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden- over die 
agendapunten geldige besluiten nemen, tenzij het Bondsbestuur vóórdat tot stemming 
wordt overgegaan, de vergadering verdaagt tot uiterlijk tien dagen daarna. 

2.  De oproep voor de tweede vergadering respectievelijk de kennisgeving van de 
eventuele verdaging daarvan, moet -in afwijking van de in artikel 18, lid 4 genoemde 
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termijn- binnen 3 dagen na de eerste vergadering respectievelijk na het besluit tot 
verdaging van de tweede vergadering, schriftelijk geschieden aan allen die overeen-
komstig het Algemeen Reglement voor elke bondsraadsvergadering een oproep dienen 
te ontvangen. 

3. De voorzitter van de bondsraadsvergadering oordeelt of een besluit is genomen. 
 Wordt onmiddellijk, nadat de voorzitter heeft beslist dat er een besluit genomen is, dit 

besluit betwist, dan moet een nieuwe stemming plaatsvinden indien meer dan de helft 
van het maximale aantal Bondsraadsleden dit wenst. 

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

4. Besluiten van de Bondsraad, alsmede alle andere mededelingen die de Bondsraad 
meent ter kennis van de leden te moeten brengen, worden gepubliceerd op de website 
van de NTTB.  

5. Besluiten van de Bondsraad en van het Bondsbestuur treden onmiddellijk na publicatie in 
werking, tenzij in de besluiten een datum wordt gesteld of het passeren van een notariële 
akte is vereist. 

6. De uitvoering van de besluiten van de Bondsraad is aan het Bondsbestuur opgedragen. 
 
Artikel 20 Algemeen Directeur 
1. Aan het hoofd van het Bondsbureau staat een door het Bondsbestuur benoemde 

directeur, genaamd Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur kan personeel dat 
werkzaam kan zijn op het Bondsbureau in dienst nemen en ontslaan. De Algemeen 
Directeur heeft de leiding over het personeel. 

2. De functie-inhoud en bevoegdheden van de Algemeen Directeur worden door het Bonds-
bestuur bepaald en vastgelegd in een Directiestatuut. De arbeidsvoorwaarden van deze 
functionaris worden in een overeenkomst met de betrokkene vastgelegd. Het Bondsbe-
stuur bepaalt de kaders waarbinnen de werkzaamheden door het Bondsbureau worden 
verricht. De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze 
werkzaamheden. 

3. Het Bondsbestuur kan in door hem te bepalen gevallen aan de Algemeen Directeur 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

4. De Algemeen Directeur is voor alle werkzaamheden die hij in zijn functie verricht 
uitsluitend tegenover het Bondsbestuur verantwoording verschuldigd. 

5. De Algemeen Directeur voert het secretariaat van het Bondsbestuur. De Algemeen 
Directeur heeft in vergaderingen van het Bondsbestuur en de Bondsraad een eerst-
adviserende stem. 

 
Artikel 21 Financiële Commissie 
1. Er is een Financiële Commissie die belast is met het toezicht op het beheer van de 

financiën van de NTTB door het Bondsbestuur en tot taak heeft de rekening en verant-
woording van het Bondsbestuur te onderzoeken en van haar bevindingen daaromtrent 
verslag uit te brengen aan de Bondsraad, een en ander voor zover dit niet is opgedragen 
aan een accountant als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De commissie dient het 
Bondsbestuur tevens van advies over het geldelijke beheer. 

2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Financiële Commissie worden nader 
geregeld in het Algemeen Reglement. 

3. De Bondsraad kan op voordracht van het Bondsbestuur een registeraccountant opdragen 
het jaarverslag te controleren, in welk geval dat accountantsrapport ter kennis gebracht 
moet worden aan de Financiële Commissie. 

 
Artikel 22 Reglementscommissie 
1. Er is een Reglementscommissie, die tot taak heeft te waken over de systematiek en de 

ordening van de Statuten en reglementen alsmede te adviseren bij het ontwerpen van 
Statuten en reglementen of bepalingen daarin. 
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2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Reglementscommissie worden nader 
geregeld in het Algemeen Reglement. 

 
Artikel 23 Commissie Onderscheidingen 
1. Er is een Commissie Onderscheidingen die tot taak heeft het beoordelen van ingediende 

voorstellen tot en het toekennen van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste 
van de NTTB of een andere NTTB-onderscheiding.  

2. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie Onderscheidingen worden 
nader geregeld in het Algemeen Reglement. 

 
Artikel 24 Rechtspraak 
1. De leden van de NTTB zijn onderworpen aan de in artikel 25 bedoelde tuchtrechtspraak 

met inachtneming van het in dat artikel genoemde Tuchtreglement. 
2. Voor zover niet behorend tot de in lid 1 bedoelde tuchtrechtspraak worden geschillen die 

samenhangen met de beoefening van de tafeltennissport in de ruimste zin des woords, 
met uitsluiting van de burgerlijke rechter, door arbitrage beslecht, zulks met inachtneming 
van het daartoe in het Arbitragereglement bepaalde. 

3. Aan de uitspraak, die hetzij in eerste hetzij in hoogste instantie is gedaan door een van de 
in dit artikel bedoelde rechtsprekende colleges of commissies, kan noch door de leden 
van de NTTB noch door derden enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook 
jegens de NTTB worden ontleend. 

 
Artikel 25 Tuchtrechtspraak 
1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten van een lid, 
 a. dat in strijd is met de Statuten en de reglementen van de NTTB of met besluiten van 

een van zijn organen alsmede met de door de NTTB van toepassing verklaarde toer-
nooi- en wedstrijdbepalingen, de competitie- en spelregels daaronder begrepen; 

 b. dat de belangen van de NTTB of een van zijn organen en van de tafeltennissport in het 
algemeen schaadt. 

2. De uitoefening van de tuchtrechtspraak geschiedt overeenkomstig een daartoe speciaal in 
het leven geroepen Tuchtreglement. De vaststelling, wijziging of intrekking van het Tucht-
reglement of van bepalingen daarin geschiedt door de Bondsraad. 

3. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, wier competentie, bevoegdheden en 
werkwijze in het Tuchtreglement als bedoeld in het vorige lid, worden geregeld zijn met 
uitsluiting van andere organen bevoegd om naar aanleiding van de in dat Tuchtreglement 
opgenomen overtredingen de eveneens in dat Tuchtreglement opgenomen straffen op te 
leggen. In afwijking hiervan spreken, uitsluitend in dopingzaken, de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak recht in naam van de NTTB. De 
uitspraken van deze commissies gelden als uitspraken van de NTTB. 

 
Artikel 26 Arbitragerechtspraak 
De beslechting van geschillen door arbitrage zoals bedoeld in artikel 24, lid 2 geschiedt 
overeenkomstig het Arbitragereglement, van welk reglement of van de bepalingen daarin de 
vaststelling, wijziging of intrekking geschiedt door de Bondsraad met inachtneming van 
hetgeen in het vierde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. 
 
Artikel 27 Samenstelling, benoeming en ontslag leden vaste commissies 
1. Tenzij in deze Statuten anders is bepaald gelden voor de samenstelling, benoeming en 

ontslag van de vaste commissies als bedoeld in artikel 5, lid 1 de in de hiernavolgende 
leden opgenomen bepalingen. 

2. Een vaste commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige 
leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d. 

3. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de Bondsraad voor de termijn 
van drie bondsjaren, lopende vanaf de bondsraadsvergadering waarin zij zijn benoemd tot 
aan de bondsraadsvergadering drie jaar daarna.  
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4. In tussentijdse vacatures voorziet het Bondsbestuur tot aan de eerstvolgende bondsraads-
vergadering. 

5. In het Algemeen Reglement worden nadere regels gesteld over de kandidaatstelling en 
het lidmaatschap van de vaste commissies. 

6. De Bondsraad kan te allen tijde de leden van de vaste commissies uit hun functie 
ontslaan. 

 
Artikel 28 Atletencommissie 
1. Er is een Atletencommissie, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden als 

bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d. De Atletencommissie vertegenwoordigt de leden als 
bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d die: 

a. in aanmerking komen voor deelname aan selecties voor internationale toernooien; 
b. deel uitmaken van het topsportprogramma of ontwikkelprogramma van de NTTB 

voor parasporters; 
c. in bezit zijn van een A-status of Selectie-status van NOC*NSF;  
d. in bezit zijn van de hoogste seniorentoernooilicentie binnen de NTTB; 
e. maximaal 12 maanden geen deel meer uitmaken van de onder a, b of c genoemde 

groepen, 
2. De leden van de Atletencommissie worden benoemd door de in lid 1 genoemde leden.  
3. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Atletencommissie worden nader geregeld in 

het Reglement Atletencommissie NTTB. 
 
Artikel 29 Kieskringen 
1. De Bondsraad stelt Kieskringen in en bepaalt tot welke Kieskring lid-verenigingen 

behoren.  
2. De lid-verenigingen worden ingedeeld aan de hand van hun geografische vestiging. 
3. Het Bondsbestuur bepaalt tot welke Kieskring persoonlijke leden behoren.  
4. De taken, bevoegdheden en werkwijze van een Kieskring worden nader geregeld in het 

Algemeen Reglement.  
 
Artikel 30 Algemeen Reglement 
1. Er is een Algemeen Reglement, dat nadere regels bevat omtrent die onderwerpen waar-

van deze Statuten bepalen dat zij bij Algemeen Reglement nader zullen worden geregeld. 
2. Het Algemeen Reglement kan ook regels of nadere regels bevatten omtrent andere 

onderwerpen dan die bedoeld in het voorgaande lid; eerstbedoelde onderwerpen kunnen 
echter ook worden geregeld of nader worden geregeld bij afzonderlijk reglement. 

3. De in dit artikel bedoelde reglementen worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken door 
de Bondsraad; zij mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Statuten. 

 
Artikel 31 Wijzigingen in de Statuten 
1. De Statuten van NTTB kunnen geen wijziging ondergaan dan alleen door een besluit van 

de Bondsraad, genomen in een bondsraadsvergadering waartoe is opgeroepen met het 
agendapunt dat de voorgestelde wijziging van de Statuten bevat. 

 De termijn van oproep voor deze bondsraadsvergadering bedraagt ten minste drie weken. 
2. Het Bondsbestuur is verplicht de letterlijke tekst van de wijzigingen in het voorstel ten 

minste veertien dagen vóór de bondsraadsvergadering ter kennis te brengen van de 
Bondsraadsleden. 

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft een meerderheid van ten minste twee/ 
derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
twee/derde (2/3) van de Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 
twee/derde (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, 
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mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

4. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opge-
maakt. 

5. Het Bondsbestuur is gehouden binnen drie maanden na het besluit een authentiek af-
schrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het 
in artikel 29 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde register. 

 
Artikel 32 Ontbinding NTTB 
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de NTTB is het bepaalde in het eerste en 

derde lid van artikel 31 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwij-
king van het derde lid van artikel 31 zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervangers 
aanwezig zijn dat het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden ten minste vier/vijfde 
(4/5) bedraagt van het maximale aantal stemmen. 

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het Bondsbestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid zijn, maar dient te worden bestemd voor een nationaal doel ter bevordering 
van de lichamelijke ontwikkeling en sport. 

 
Artikel 33 Tuchtrechtspraak in dopingzaken  
1. De NTTB verklaart, uitsluitend voor dopingzaken, de ISR Reglementen van toepassing 

met ingang van vijftien december tweeduizend éénentwintig. Het Bondsbestuur meldt de 
in de vorige zin bedoelde datum vooraf aan alle leden. 

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

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

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

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

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

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

8. Uitsluitend in dopingzaken gelden met betrekking tot de aan het Instituut Sportrecht-
spraak opgedragen tuchtrechtspraak de desbetreffende reglementen van het Instituut 
Sportrechtspraak als de van toepassing zijnde reglementen van de NTTB, welke regle-
menten door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en 
gewijzigd. 
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9. Uitsluitend in dopingzaken wordt met „Dopingreglement‟ in deze Statuten en in de 
reglementen van de NTTB het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak 
bedoeld. 

10. Uitsluitend in dopingzaken is op de tuchtrechtspraak van de NTTB het desbetreffende 
Tuchtreglement van toepassing. Op de leden is in dopinggevallen het Dopingreglement, 
de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de Bijlage Dispensaties en de bijlage Where-
abouts van toepassing. Wanneer het Dopingreglement wordt overtreden geschiedt de 
tuchtrechtspraak met inachtneming van het Dopingreglement. 

11. Uitsluitend voor dopingzaken treden de van toepassing zijnde reglementen van het 
Instituut Sportrechtspraak in de NTTB in werking op de door het Bondsbestuur van de 
NTTB met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het 
Bondsbestuur aan de leden conform Statuten artikel 19 lid 4 en Algemeen Reglement 
artikel 22 mededeling doet.  

12. Uitsluitend voor dopingzaken geldt dat wijzigingen in de desbetreffende reglementen in 
werking treden op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde 
datum. Het Bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van 
toepassing zijnd reglement mededeling aan de leden conform Statuten artikel 19 lid 4 en 
Algemeen Reglement artikel 24.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Artikel 34 Slotbepaling 
Onverminderd de bevoegdheden van andere organen terzake beslist het Bondsbestuur in alle 
gevallen, waarin noch door deze Statuten noch door de reglementen van de NTTB wordt 
voorzien. 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 14 – agendapunt 6a.ii 
 
 
 
 
 

II. ALGEMEEN REGLEMENT 
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Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1  Monopoliepositie 
1. Allen, die onder leiding of toezicht van de NTTB de tafeltennissport beoefenen of bevorderen 

dan wel doen beoefenen of bevorderen, erkennen de NTTB als enig leidend lichaam van de 
tafeltennissport in Nederland. 

2. Binnen het NTTB-verband wordt de tafeltennissport individueel of in teamverband beoefend 
volgens de tafeltennisspel-, competitie- en toernooiregels die door de NTTB zijn vastgesteld. 

 
Artikel 2  Nationale en internationale aansluitingen 
Met het oog op zijn doelstelling, te weten de beoefening en bevordering van de tafeltennissport, 
is de NTTB aangesloten bij: 
- de International Table Tennis Federation (ITTF); 
- de European Table Tennis Union (ETTU); 
- het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). 
 
Artikel 3 Definitie persoonsaanduiding en wijze van communicatie 
1. Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB mannelijke persoonsaanduidingen 

worden gebruikt, kunnen, voor zover van toepassing, hiervoor ook vrouwelijke persoons-
aanduidingen worden gebruikt. 

2. Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB het begrip `schriftelijk` wordt 
gebruikt, of over een schriftelijk formulier of schriftelijke communicatie wordt gesproken, 
mag dit, tenzij anders aangegeven, ook worden opgevat als ‘digitaal’, in de zin dat de 
bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale communicatie kunnen plaatsvinden en 
digitale formulieren of communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt.  

 
 
Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 
 
Artikel 4 Soorten leden 
1. Waar in dit reglement en in de overige reglementen wordt gesproken van leden of lid worden/ 

wordt daaronder verstaan de in artikel 6 van de Statuten bedoelde lid-verenigingen, Ere-
leden, Leden van Verdienste, gewone leden en persoonlijke leden, tenzij het tegendeel blijkt. 

2. Lid-verenigingen zijn de in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten bedoelde rechtspersonen, die 
binnen het verband van de NTTB meewerken aan het beoefenen en bevorderen van de tafel-
tennissport. 

3. Gewone leden zijn de in artikel 6, lid 1 sub b van de Statuten bedoelde natuurlijke personen 
die als lid van een NTTB-vereniging tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten. Gewone 
leden die op 31 december van het lopende wedstrijdseizoen de negentienjarige leeftijd nog 
niet hebben bereikt worden jeugdleden genoemd. De overige gewone leden worden seniorle-
den genoemd. 

4. Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen die geen lid zijn van een lid-vereniging of naast 
het gewone lidmaatschap ook als individu tot het lidmaatschap van de NTTB zijn toegelaten. 

5. Ereleden en Leden van Verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig zijn be-
noemd op grond van hun buitengewone verdiensten jegens de NTTB en/of de tafeltennis-
sport in het algemeen. 

 
Artikel 5 Toelating lid-verenigingen 
1. Een vereniging of afdeling van een vereniging zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de 

Statuten die toegelaten wenst te worden voor het lidmaatschap van de NTTB, dient daartoe 
een schriftelijk verzoek in bij het Bondsbestuur, dat de betrokken vereniging of afdeling van 
een vereniging zo spoedig mogelijk van de toelating in kennis stelt. 

2. Bij het in het vorige lid bedoelde schriftelijke verzoek dient een uittreksel overgelegd te 
worden uit het register, bedoeld in artikel 29, lid 1 boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, gehou-
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den door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar 
woonplaats heeft. 

3. Op het in het eerste lid bedoelde verzoek tot toelating kan door of namens het Bondsbe-
stuur slechts dan het in artikel 7 Statuten bedoelde besluit genomen worden indien de 
aanvrager de door de Bondsraad terzake vastgestelde waarborgsom heeft voldaan en ten 
minste 2 leden heeft die voor de aanvrager in aanmerking komen voor het gewone lidmaat-
schap van de NTTB. 

 
Artikel 6 Toelating gewone leden 
1. De schriftelijke aanmelding van de in artikel 6, lid 1 sub b van de Statuten bedoelde gewone 

leden wordt gedaan door de vereniging waarvan zij lid zijn. 
2. Het Bondsbestuur bepaalt de wijze waarop de lid-verenigingen de in het eerste lid bedoelde 

aanmelding moeten doen voor inschrijving in het NTTB-ledenregister. 
3. Als bewijs van opname in het NTTB-ledenregister verstrekt het Bondsbestuur voor ieder 

ingeschreven lid een lidmaatschapsbewijs. 
 
Artikel 7 Toelating persoonlijke leden 
1. Om toegelaten te worden als persoonlijk lid dient een natuurlijk persoon zichzelf schriftelijk 

aan te melden voor inschrijving in het NTTB-ledenregister. 
2. Indien overeenkomstig artikel 7 van de Statuten tot toelating is besloten verstrekt het Bonds-

bestuur aan het ingeschreven persoonlijk lid een lidmaatschapsbewijs. 
3. Als persoonlijke leden kunnen onder andere worden toegelaten ex-gewone leden wier lid-

maatschap is beëindigd door beëindiging van het NTTB-lidmaatschap van de vereniging 
waarvoor zij speelgerechtigd waren. 

 
Artikel 8  Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste  
1. Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de Commissie Onderscheidingen. 
2. De Commissie Onderscheidingen raadpleegt voorafgaand aan de benoeming van een Erelid 

of Lid van Verdienste de Algemeen Directeur. Indien de Algemeen Directeur bedenkingen 
aangeeft tegen de benoeming worden deze door de Commissie Onderscheidingen meege-
nomen in de overwegingen voor toekenning van de voorgestelde onderscheiding. Bij onover-
komelijke bedenkingen kan de Algemeen Directeur aangeven dat geen onderscheiding 
mag worden toegekend. In dat geval wijst de Commissie Onderscheidingen de aanvraag af 
onder vermelding van het feit dat de Algemeen Directeur hiertegen bedenkingen heeft 
aangegeven. De Algemeen Directeur informeert het Bondsbestuur hierover.    

3. Elk Erelid en elk Lid van Verdienste ontvangt na aanvaarding van de benoeming een schrifte-
lijke bevestiging ervan alsmede een aan de titel verbonden onderscheidingsteken. Aan een 
Erelid kan tevens de titel "Bondsridder" worden verleend. 

 
 
Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de leden 
 
Artikel 9 Algemeen 
1. De leden van de NTTB zijn verplicht: 
 a. de Statuten en reglementen van de NTTB, de besluiten van zijn organen alsmede de 

door het Bondsbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels 
daaronder begrepen, na te leven; 

 b. de belangen van de NTTB of één van zijn organen en van de tafeltennissport in het alge-
meen niet te schaden; 

 c. alle overige verplichtingen welke de NTTB in naam van zijn leden aangaat of welke uit het 
lidmaatschap van de NTTB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; 

 d. niet aan door of namens de NTTB georganiseerde sport- of andere activiteiten deel te 
nemen indien dit hen als gevolg van overheidsrichtlijnen niet is toegestaan. Het Bonds-
bestuur kan nadere voorwaarden stellen op basis van de betreffende overheidsrichtlijnen. 

2. De in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten bedoelde lid-verenigingen zijn verplicht voor 
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 1o de tot hen of hun afdeling tafeltennis toetredende of toegetreden leden, dan wel 
 2o degenen, die in die vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging een bestuursfunc-

tie, een functie als manager, coach, trainer of teambegeleider bekleden of zullen 
bekleden,  

 het gewone lidmaatschap van de NTTB aan te vragen en 
 3o degenen die in die vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging een functie als 

coach, trainer of teambegeleider bekleden of zullen bekleden, te verplichten een geldige 
Verklaring omtrent het Gedrag te overhandigen. 

3. De leden en lid-verenigingen van de NTTB zijn verplicht, indien zij constateren of menen dat 
overtredingen van de reglementen ter zake naar Nederlands recht strafbare seksuele intimid-
atie hebben plaatsgevonden, dit te melden bij de hiertoe door de NTTB aangestelde vertrou-
wenspersonen dan wel bij de Aanklager NTTB.  

4. De in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten bedoelde lid-verenigingen met jeugdleden zijn 
tevens verplicht binnen de vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging ten minste 
één lid te hebben dat beschikt over een trainerslicentie op minimaal trainersniveau 1. 

5. Indien de leden van de NTTB bekend moeten zijn met mededelingen die van belang zijn voor 
de uitoefening respectievelijk nakoming van hun rechten en plichten, worden die medede-
lingen, tenzij anders is bepaald of besloten, gedaan: 

 a. voor de lid-verenigingen en de bij hen geregistreerde gewone leden aan de secretarissen 
van de lid-verenigingen; 

 b. voor de persoonlijke leden en de Ereleden en Leden van Verdienste aan het door hen 
laatstelijk opgegeven adres, 

 voor zover één en ander niet reeds geschiedt door publicatie op de website van de NTTB. 
6. Van alle gewone leden, persoonlijke leden, Ereleden en Leden van Verdienste worden 

persoonsgegevens zoals postcode, geboortedatum, geslacht en de begindatum van het 
lidmaatschap door het Bondsbestuur verstrekt aan NOC*NSF in het kader van het Kennis- 
en Informatie Systeem voor de Sport.  

7. De aan NOC*NSF verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor: 
a. het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de 

sportbonden in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen 
te kunnen bepalen; 

b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de 
strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken. 

8. Op al deze verstrekte gegevens is het Reglement Kennis en Informatie Systeem voor de 
Sport van NOC*NSF van toepassing. 

9. In geval van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en 
overig grensoverschrijdend gedrag van leden worden persoonsgegevens ingevoerd in het 
Case Management Systeem Sport (CMSS) van NOC*NSF. Deze gegevens mogen en 
zullen niet door enig orgaan van de NTTB noch door NOC*NSF voor andere doeleinden 
worden aangewend dan het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend 
gedrag. en worden ook niet aan derden verstrekt, in welk vorm dan ook. 

 
Artikel 10  Verplichtingen lid-verenigingen en naamsaanduiding 
1. De lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten zijn verplicht om: 

a. desgewenst op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel 
mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of de 
rechtsprekende macht, dan wel aan een door zo'n orgaan aangewezen ander orgaan; 

b. ervoor te zorgen, dat Statuten en reglementen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn 
met de Statuten en reglementen van de NTTB of de uitvoeringsbesluiten van het Bonds-
bestuur; 

c. aan het Bondsbestuur melding te maken van elke mutatie in de bestuurssamenstelling of 
haar ledenbestand op uitsluitend door het Bondsbestuur aan te geven wijze en tijdstippen; 

d. aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht of aan een door deze 
aangewezen ander orgaan te allen tijde inzage te verlenen in of afschrift te geven van de 
boekhouding en administratie met de daarbij behorende bescheiden. 
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2. De lid-verenigingen als bedoeld in het vorige lid zijn voorts verplicht om: 
a. door de NTTB geschorste of uit het lidmaatschap ontzette leden uit te sluiten van het recht 

deel te nemen aan wedstrijden en/of oefeningen binnen het verband van de vereniging en 
van de NTTB, of aan die evenementen waarvoor toestemming van de NTTB is vereist; 

b. door de NTTB uit het lidmaatschap ontzette leden uit te sluiten van elk soort lidmaatschap 
binnen het verband van de vereniging, voor minimaal de tijd die de NTTB bepaald heeft. 

3. Een lid-vereniging wordt ingeschreven onder de naam welke in de Statuten van die veren-
iging is vastgelegd. Deze naam zal in de administratie worden ingevoerd en in alle stukken 
met betrekking tot die vereniging en met betrekking tot derden worden gebruikt. Het is 
mogelijk om uitsluitend in het competitieprogramma een sponsornaam aan de naam toe te 
voegen echter alleen indien aan de volgende eisen wordt voldaan: 
a. de naam dient aanvaardbaar te zijn naar de mening van het Bondsbestuur; 
b. eventuele afkorting moet door de vereniging geaccepteerd worden; 
c. de vereniging dient schriftelijk te verklaren zich volledig aansprakelijk te stellen voor alle 

handelingen en nalatigheden welke door of namens de vereniging onder de combinatie-
naam geschieden. 

Onverminderd het bovenstaande kan het Bondsbestuur zowel een statutaire naam als een 
competitienaam onaanvaardbaar verklaren. 

 
Artikel 11  Verplichtingen andere leden 
De gewone leden en de persoonlijke leden, Ereleden en Leden van Verdienste als bedoeld in 
artikel 6, lid 1 sub b, c en d van de Statuten zijn verplicht om desgewenst op een eerste verzoek 
volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk te verstrekken aan 
een orgaan van de bestuurlijke en/of de rechtsprekende macht, dan wel aan een door zo'n 
orgaan aangewezen ander orgaan. 
 
 
Hoofdstuk 4 Einde van het lidmaatschap 
 
Artikel 12 Beëindiging lidmaatschap lid-verenigingen 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten geschiedt de beëindiging van het 

lidmaatschap door een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten door 
opzegging of ontzetting. 

2. Met inachtneming van artikel 8, lid 2 van de Statuten geschiedt de opzegging door een lid-
vereniging schriftelijk bij het Bondsbestuur.  

3. De opzegging van een lid-vereniging zoals bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Statuten 
geschiedt door het Bondsbestuur per aangetekende brief. 

4. Ingeval de beëindiging van het lidmaatschap gedurende een kwartaal van een bondsjaar 
plaatsvindt blijft de contributie voor het gehele kwartaal verschuldigd. Eventuele andere 
ontstane geldelijke verplichtingen ten opzichte van de NTTB blijven eveneens ver-schuldigd. 

 
Artikel 13 Waarborgsom 
1. De in artikel 5, lid 3 van dit reglement bedoelde waarborgsom kan na beëindiging van het 

lidmaatschap van een lid-vereniging door de betrokken vereniging worden teruggevraagd. Dit 
dient schriftelijk binnen zes maanden na ingang van de beëindiging gebeurd te zijn. 

2. Het Bondsbestuur zal alsdan op de waarborgsom eventuele openstaande vorderingen in 
mindering brengen en het restant aan de vereniging doen toekomen. Nimmer zal enige aan-
spraak op rentevergoeding over de waarborgsom mogelijk zijn. 

3. Als niet om restitutie wordt verzocht zal zes maanden na het einde van het lidmaatschap de 
waarborgsom vervallen aan de algemene middelen van de NTTB. 

 
Artikel 14 Beëindiging lidmaatschap andere leden 
1. Het lidmaatschap van de gewone leden, de persoonlijke leden, de Ereleden en de Leden 

van Verdienste zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 respectievelijk sub b, c en d van de Statuten 
wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten. 
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2. De in artikel 8, lid 2 van de Statuten bedoelde opzegging door een gewoon lid geschiedt via 
zijn vereniging. 

3. De opzegging door een persoonlijk lid, een Erelid en een Lid van Verdienste geschiedt schrif-
telijk bij het Bondsbestuur. 

4. Overeenkomstig hetgeen in artikel 8, lid 3 sub d van de Statuten is bepaald zegt het Bonds-
bestuur ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van een lid-vereniging het lidmaat-
schap op van alle gewone leden die als lid van de betrokken vereniging zijn geregistreerd. 

5. De in het vorige lid bedoelde opzegging door het Bondsbestuur geschiedt schriftelijk. 
Tegelijkertijd worden de gewone leden gewezen op de mogelijkheid om zich desgewenst op 
de wijze als bepaald in artikel 8 aan te melden voor het persoonlijk lidmaatschap. 

6. Ingeval de beëindiging van het lidmaatschap gedurende een kwartaal plaatsvindt blijft de 
contributie voor het gehele kwartaal verschuldigd. Eventuele andere ontstane geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de NTTB blijven eveneens verschuldigd. 

 
 
Hoofdstuk 5 Bondsraad 
 
Artikel 15 Stemgerechtigde en adviserende leden 
1. De Bondsraad bestaat uit de stemgerechtigde Bondsraadsleden en adviserende leden. 
2. Adviserende leden van de Bondsraad zijn: 

a. Bondsbestuursleden; 
b. Ereleden en Leden van Verdienste van de NTTB; 
c. de Algemeen Directeur; 
d. de leden van de vaste commissies van de Bondsraad; 
e. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten. 

3. Bondsraadsleden kunnen aan de beraadslagingen en de stemmingen deelnemen, mits zij het 
presentieregister hebben getekend. De leden van het Bondsbestuur hebben tijdens een 
bondsraadsvergadering geen stemrecht, doch wel spreekrecht. 

4. Adviserende leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch hebben uit dien hoofde 
geen stemrecht. Zij, die niet als Bondsraadslid, noch als adviseur kunnen worden aange-
merkt, kunnen alleen aan de beraadslagingen deelnemen, indien zij hiervoor toestemming 
van de voorzitter krijgen. 

5. Het lidmaatschap van de Bondsraad is onverenigbaar met dat van het Bondsbestuur. 
 
Artikel 16 Samenstelling Kieskring  
1. Een Kieskring bestaat uit: 
 a. de stemgerechtigde lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten 

die op grond van hun zetel onder de Kieskring ressorteren; 
 b. de stemgerechtigde persoonlijke leden welke door het Bondsbestuur aan de betreffende 

kieskring zijn toegewezen; 
 c. de Ereleden en de Leden van Verdienste welke door het Bondsbestuur aan de 

betreffende kieskring zijn toegewezen.  
2. Het stemrecht in de Kieskring is in artikel 9, lid 2 van de Statuten geregeld. 
3. Het Bondsbestuur kan bepalen dat de lid-verenigingen als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder a 

van dit reglement verplicht zijn een bijeenkomst van de Kieskring bij te wonen.  
 
Artikel 17 Besluiten van de Kieskring  
1. Een Kieskring verkiest Bondsraadsleden zo vaak als dit nodig is voor een permanente ver-

tegenwoordiging van de Kieskring in de Bondsraad door een Bondsraadslid of een plaats-
vervangend Bondsraadslid van die Kieskring.  

2. Op de besluitvorming van de Kieskring zijn de artikelen 9, 11 en 19 van de Statuten van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De besluiten van de Kieskring worden door het Bondsbestuur gepubliceerd.  
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Artikel 18 Kandidaatstelling en benoeming Bondsraadsleden 
1. De Bondsraadsleden die optreden als afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardig-

den van een Kieskring worden overeenkomstig artikel 17, lid 2 tot en met lid 4 van de 
Statuten benoemd door de Kieskring.  

2. Kandidaten kunnen worden gesteld door het Bondsbestuur of door een lid-vereniging, een 
persoonlijk lid, Erelid of Lid van Verdienste dat deel uitmaakt van de betreffende Kieskring.  

3. Leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 sub b, c en d van de Statuten kunnen zich aanmelden 
als kandidaat bij de Algemeen Directeur. 

4. Het Bondsbestuur stelt uiterlijk zes weken vóór de datum van een verkiezing de datum 
voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst voor de desbetreffende Kieskring vast. 
De periode van kandidaatstelling bedraagt ten hoogste drie weken. Het Bondsbestuur 
stelt de lid-verenigingen van de betreffende Kieskring van de genoemde termijnen op de 
hoogte. 

5. De oproep voor verkiezingen door de Kieskring geschiedt door het Bondsbestuur. Bij deze 
oproep worden de kandidatenlijst en informatie over de kandidaten meegestuurd aan de 
lid-verenigingen die zijn ingedeeld in de betreffende Kieskring(en).  

6. Indien zich in een Kieskring geen kandidaten beschikbaar hebben gesteld organiseert 
het Bondsbestuur binnen een week na het einde van de in lid 4 genoemde termijn van 
kandidaatstelling een nieuwe verkiezing op de wijze als beschreven in lid 2 tot en met 5.  

7. Bij elke kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn 
waaruit blijkt dat hij bereid is voor de volle periode zijn benoeming te aanvaarden, dat hij 
bereid is zowel een benoeming als Bondsraadslid als een benoeming als 
plaatsvervangend Bondsraadslid te aanvaarden dan wel alleen een benoeming als 
Bondsraadslid dan wel alleen een benoeming als plaatsvervangend Bondsraadslid. 

8. Alle lid-verenigingen die zijn ingedeeld in de betreffende Kieskring(en) ontvangen 
volgens een digitale procedure een stembiljet met daarop vermeld de namen van de 
kandidaten in alfabetische volgorde. 

9. Een Kieskring kan voordat de lid-verenigingen van deze Kieskring hun stem uitbrengen 
een bijeenkomst organiseren waarin de kandidaten zich kunnen voorstellen. 

10. Het digitale stembiljet wordt binnen de door het Bondsbestuur bepaalde termijn digitaal 
geretourneerd aan het Bondsbestuur. 

11. Indien bij een verkiezing van een (plaatsvervangend) Bondsraadslid niet ten minste 50% 
van het maximale aantal stemmen is uitgebracht, dan wordt binnen twee weken daarna 
een tweede stemming gehouden, waarin een (plaatsvervangend) Bondsraadslid kan 
worden gekozen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen, mits met een meerderheid 
van ten minste 50% plus één van de geldig uitgebrachte stemmen. 

12. Kandidaten die bij een verkiezing voor een Bondsraadszetel niet worden gekozen, 
kunnen, indien zij bereid zijn een benoeming als plaatsvervangend Bondsraadslid te 
aanvaarden, deelnemen aan de verkiezing van een plaatsvervangend Bondsraadslid 
van dezelfde Kieskring.  

 
Artikel 19 Uitnodigingen en aankondiging Bondsraadvergadering 
1. Uitnodigingen voor de Bondsraadsvergadering worden verzonden aan: 

1. Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers; 
2. Ereleden en Leden van Verdienste van de NTTB; 
3. Bondsbestuursleden; 
4. Algemeen Directeur; 
5. de leden van de vaste commissies van de NTTB; 
6. de leden van tijdelijke Bondsraadscommissies. 

2. De Bondsraadsvergadering wordt tevens tijdig aangekondigd via de website van de NTTB. 
 
Artikel 20 Behandeling voorstellen 
1. Ter behandeling in de bondsraadsvergadering kunnen voorstellen voor te agenderen onder-

werpen worden ingediend door: 
a. het Bondsbestuur; 
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b. de Bondsraadsleden; 
c. de Reglementscommissie. 

2. De in het vorige lid bedoelde voorstellen dienen zes weken vóór de volgens artikel 18, lid 3 
van de Statuten bekend gemaakte datum van de Bondsraadsvergadering te zijn ingediend. 

3. In spoedeisende gevallen kunnen het Bondsbestuur respectievelijk een stemgerechtigd 
Bondsraadslid respectievelijk de Reglementscommissie ter vergadering de Bondsraad 
voorstellen alsnog een door één hunner gewenst onderwerp aan de agenda toe te voegen. 

 
Artikel 21  Openbare en besloten zittingen 
1. Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar. Het aantal toehoorders wordt door de voorzitter 

bepaald, afhankelijk van de daarvoor beschikbare fysieke of elektronische ruimte. 
2. De Bondsraad kan tot een besloten zitting overgaan op verzoek van de voorzitter of van één 

of meer Bondsraadsleden, tenzij een meerderheid van de aanwezige Bondsraadsleden zich 
hiertegen verzet. 

3. Besloten zittingen van de Bondsraad mogen bijgewoond worden door: 
 a. Bondsraadsleden; 
 b. de adviserende leden, genoemd in artikel 15, lid 2 onder 1 t/m 4 van dit reglement; 

 c. degene(n) die naar de mening van de Bondsraad in verband met het te bespreken onder-
werp, aanwezig dien(t)(en) te zijn. 

4. Ieder die een besloten zitting bijwoont is verplicht tot geheimhouding van hetgeen tijdens die 
zitting is besproken en besloten, tenzij en voor zover de Bondsraadsvergadering tot open-
baarmaking besluit. 

  
Artikel 22 Reglement van Orde 
De Bondsraad kan een Reglement van Orde voor zijn vergadering vaststellen. 
 
 
Hoofdstuk 6 Bondsbestuur 
 
Artikel 23 Vergaderingen van het Bondsbestuur 
1. Het Bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere Bondsbestuursleden 

dit wensen. De voorzitter van de NTTB leidt de vergadering, die door de ambtelijk secretaris 
bijeen wordt geroepen ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering. 

2. Indien in een vergadering van het Bondsbestuur niet alle leden aanwezig zijn wordt de 
behandeling van een geagendeerd onderwerp tot de volgende vergadering aangehouden, 
indien ten minste twee bestuursleden dat wensen. In die volgende vergadering wordt dan 
beslist of het onderwerp zal worden behandeld. 

3. a. Het Bondsbestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste drie bestuurs-
leden aanwezig zijn; 

 b. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Op de stemming zijn de 
artikelen 9 en 11 van de Statuten van overeenkomstige toepassing. 

4. De voorzitter oordeelt of een besluit is genomen. Wordt onmiddellijk nadat de voorzitter heeft 
beslist dat er een besluit is genomen dit besluit betwist, dan moet er een nieuwe stemming 
plaatsvinden, indien de meerderheid van de aanwezige bestuursleden dit wenst. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5. De vice-voorzitter treedt in de functie van de voorzitter indien deze verhinderd is. 
6. De voorzitter en de Algemeen Directeur tekenen de besluiten van de Bondsbestuursvergade-

ringen alsmede de goedgekeurde verslaggeving van de laatstgehouden vergadering(en). 
 
Artikel 24  Bekendmaken besluiten 
1. Het Bondsbestuur kan gewone besluiten nemen en Bondsbestuursbesluiten. 

Laatstgenoemde besluiten zijn van algemene strekking en berusten op de Statuten of een 
reglement. 

2. Het Bondsbestuur maakt elk Bondsbestuursbesluit, direct nadat dit tot stand is gekomen, 
bekend middels publicatie op de website van de NTTB. 
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3. Ieder jaar, uiterlijk in januari, maakt het Bondsbestuur een overzicht van de tot dan genomen 
en voor het betrokken bondsjaar geldende Bondsbestuursbesluiten bekend op de website 
van de NTTB. 

4. Het Bondsbestuur maakt daarnaast de wijzigingen in de reglementen van het Instituut 
Sportrechtspraak die betrekking hebben op doping en dopingzaken bekend. Deze 
wijzigingen treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak 
vastgestelde datum. 

 
Artikel 25 Strategisch Plan en jaarplannen  
1. De doelstellingen als vermeld onder artikel 3, lid 1 van de Statuten worden door het Bonds-

bestuur in een Strategisch Plan uitgewerkt. 
2. Het Bondsbestuur bepaalt de prioriteiten en de financiële consequenties in de uitvoering van 

het in het eerste lid genoemde Strategisch Plan in de vorm van jaarplannen en legt deze in 
de vergadering tussen één (1) november en dertig (30) december als bedoeld in artikel 18, lid 
1 van de Statuten aan de Bondsraad ter goedkeuring voor. 

3. Regelmatig toetst het Bondsbestuur zijn plannen aan de ontwikkelingen en legt deze, nadat 
zij zijn aangepast, ter goedkeuring aan de Bondsraad voor. 

 
Artikel 26 Toegang tot evenementen en vergaderingen 
1. Leden van het Bondsbestuur hebben na legitimatie als zodanig vrije toegang tot evenemen-

ten en competitiewedstrijden door de NTTB, zijn commissies of zijn lid-verenigingen georga-
niseerd. 

2. Op verzoek en/of opdracht van het Bondsbestuur heeft een Bondsbestuurslid na legitimatie 
als zodanig tevens toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van welke aard ook, die 
vanwege de NTTB en de door het Bondsbestuur ingestelde commissies gehouden worden. 
Deze vrije toegang houdt tevens in het recht zo nodig het woord te voeren. 

3. Het in dit artikel omschreven recht van vrije toegang geldt slechts voor wat betreft de verga-
deringen van de vaste commissies van de Bondsraad voor zover deze vergaderingen open-
baar zijn. Het recht om aldaar het woord te voeren is dan uitsluitend beperkt tot die gevallen 
en voor zover het Bondsbestuur of Bondsbestuurslid in de vergadering van genoemde 
commissies bij het te bespreken geval betrokken is. 

 
 
Hoofdstuk 8 Financiën 
 
Artikel 27 Vaststelling contributie 
1. Ten behoeve van de vaststelling van de contributie worden de gewone leden als bedoeld 

in artikel 6, lid 1 sub b van de Statuten onderverdeeld in: 
 1. niet-competitiegerechtigde seniorleden; 
 2. competitiegerechtigde seniorleden; 
 3. niet-competitiegerechtigde jeugdleden; 
 4. competitiegerechtigde jeugdleden. 
2. De contributie voor elk van de in het vorige lid genoemde categorieën alsmede voor de 

persoon-lijke leden wordt jaarlijks door de Bondsraad vastgesteld. 
 
Artikel 28 Inning contributie 
1. De lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten zijn ieder voor hun 

deel ten opzichte van de NTTB aansprakelijk voor het contributiebedrag van de door hen bij 
de NTTB opgegeven leden. 

2. Het in het vorige lid bedoelde bedrag dient uiterlijk op de vervaldatum, die op de desbetref-
fende nota is vermeld, te zijn voldaan. 

 
Artikel 29 Wanbetaling lid-vereniging 
1. Indien een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a van de  Statuten meer dan 14 

dagen na aanmaning in gebreke blijft de aan de NTTB verschuldigde gelden te voldoen, kan 
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het Bondsbestuur overeenkomstig zijn bevoegdheid van artikel 8, lid 3 sub a van de Statuten 
diens lidmaatschap opzeggen. 

2. Afhankelijk van de in de administratie van de NTTB bekende samenstelling en omvang der 
verschuldigde gelden en de mate van in gebreke zijn, kan het Bondsbestuur, alvorens tot de 
in het vorige lid bedoelde opzegging te besluiten, aan de betrokken lid-vereniging alsnog 
onder de in de navolgende leden bepaalde voorwaarden een termijn gunnen om aan zijn 
financiële verplichtingen te voldoen. 

3. De leden van de lid-vereniging waaraan een termijn als bedoeld in het vorige lid is gegund, 
zijn gedurende die termijn uitgesloten van het recht tot het uitoefenen van bestuursfuncties 
binnen de NTTB alsmede van het recht tot het deelnemen aan enigerlei wedstrijd en/of 
training, georganiseerd door of gehouden met toestemming van de NTTB. 

4. De in het vorige lid bedoelde uitsluiting wordt beëindigd: 
 a. indien het Bondsbestuur alsnog besluit het lidmaatschap van de betrokken lid-vereniging 

op te zeggen omdat de termijn is verstreken zonder dat de lid-vereniging alsnog aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan; 

 b. indien en zodra de betrokken lid-vereniging de verschuldigde gelden, vermeerderd met 
alle kosten van aanmaning en inning, volledig heeft voldaan dan wel een naar het oordeel 
van het Bondsbestuur deugdelijk bewijs heeft geleverd dat de betaling van dat bedrag 
volledig is geschied. Indien de laatstgenoemde beëindiging van de termijn een hernieuwde 
deelname aan de competitiewedstrijden tot gevolg heeft, geldt dat de hernieuwde deelge-
rechtigdheid nimmer het normale verloop van die competities mag beïnvloeden. 

5. Tegen een besluit van het Bondsbestuur als bedoeld in dit artikel staat generlei beroep open. 
Van elk in dit artikel genoemd besluit van het Bondsbestuur dient zo spoedig mogelijk na het 
besluit op de website van de NTTB melding gemaakt te worden. 

 
 
Hoofdstuk 9 Commissies 
 
Artikel 30 Lidmaatschap vaste commissies 
1. De Bondsraad benoemt op voordracht van het Bondsbestuur de leden van de Financiële 

Commissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep, de Reglementscommissie en de 
Commissie Onderscheidingen. 

 Daarnaast kan een aantal Bondsraadsleden dat een stem uitbrengt voor een/tiende (1/3) van 
het maximale aantal stemmen kandidaten stellen voor het lidmaatschap van de hiervoor 
genoemde commissies. 

2. Bij elke kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn, 
waaruit blijkt dat hij bereid is zijn benoeming voor de volle periode te aanvaarden. 

3. De termijn voor de kandidaatstelling is gelijk aan die genoemd in artikel 14, lid 2 van de 
Statuten voor het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van het Bondsbestuur. 

4. Tenzij voor een vaste commissie een bijzondere regeling dienaangaande is getroffen wordt 
de voorzitter van een vaste commissie in functie gekozen. De betrokken commissie kan 
terzake voorstellen aan de Bondsraad doen. 

5. De leden van de vaste commissies worden benoemd voor de duur van drie bondsjaren en 
treden af volgens een bij loting op te maken rooster. De termijn van drie jaar loopt vanaf de 
dag volgende op de bondsraadsvergadering waarop het lid benoemd is tot en met de dag 
waarop de bondsraadsvergadering in het derde jaar van deze termijn of uiterlijk zes maanden 
daarna wordt gehouden. 

6. Aftredende leden van de vaste commissies zijn terstond herkiesbaar. 
7. Het lidmaatschap van alle vaste commissies is onverenigbaar met dat van het 

Bondsbestuur. Tevens is het lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de Commissie van 
Beroep alsmede de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het ISR 
onverenigbaar met dat van de Bondsraad. 

8. Het lidmaatschap van de in het eerste lid genoemde vaste commissies is onderling 
onverenigbaar. 
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Artikel 31 Financiële Commissie 
1. De Financiële Commissie vergadert ten minste tweemaal per bondsjaar en voorts zo vaak als 

de voorzitter of twee andere leden dit noodzakelijk achten. 
2. De Financiële Commissie beoordeelt de tussentijdse financiële verslaglegging alsmede de 

opzet van de begroting in hoofdlijnen en brengt daaromtrent verslag uit aan de Bondsraad. 
3. De Financiële Commissie is bevoegd van alle organen van de NTTB, commissies en NTTB-

personeelsleden alle voor deze commissie gewenste inlichtingen te eisen voor zover deze 
betrekking hebben op hun taak of functie binnen de NTTB. 

4. De in het derde lid genoemde bevoegdheid is voor wat betreft de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep alleen van kracht indien deze organen daar uit oogpunt van 
rechtsgang geen bezwaar tegen hebben. 

5. Alle bescheiden betrekking hebbende op het financiële beheer van de in lid 3 genoemde 
organen, commissies en personen worden de Financiële Commissie op de eerste aanvraag 
ter inzage verstrekt. 

 
Artikel 32 Reglementscommissie 
1. De Reglementscommissie vergadert op verzoek van het Bondsbestuur of zo vaak als de 

voorzitter of twee leden dit nodig achten. 
2. De commissie benoemt uit haar midden een secretaris, die in overleg met de Algemeen 

Directeur de administratieve ondersteuning verzorgt. 
3. Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt en het aantal commissieleden daartoe toereikend is, 

is hij bevoegd om ter verdeling van de werkzaamheden subcommissies in te stellen. De 
bevindingen van zo'n subcommissie kunnen worden aangemerkt als bevindingen van de 
Reglementscommissie. 

 
Artikel 33 Taken en bevoegdheden van de Reglementscommissie 
1. De Reglementscommissie heeft tot taak om op verzoek van elk orgaan of lid van de NTTB 

dat daarbij belang heeft het Bondsbestuur en de Bondsraad te adviseren over en zo nodig 
voorstellen voor wijziging of intrekking te doen terzake: 

 a. de systematiek en de ordening van de Statuten en reglementen, indien deze onduidelijk 
blijken te zijn; 

 b. de bepalingen in de Statuten en reglementen indien deze onduidelijk zijn dan wel de uitleg 
ervan onzeker is. 

2. De Reglementscommissie heeft voorts tot taak om ter ondersteuning van het wetgevende 
werk alles te doen wat nodig is om te voorkomen dat de systematiek en de ordening van de 
Statuten en reglementen alsmede van de bepalingen daarin onduidelijk zijn of leiden tot 
onzekerheid bij de uitleg ervan. 

3. De Reglementscommissie is bevoegd het Bondsbestuur en de Bondsraad zelfstandig te 
adviseren over en zo nodig voorstellen te doen terzake de in de vorige twee leden genoemde 
onderwerpen. 

 
Artikel 34 Commissie Onderscheidingen 
1. De Commissie Onderscheidingen vergadert zo vaak als de voorzitter of twee leden dit nodig 

achten.  
2. De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd. De commissie benoemt uit haar 

midden een secretaris. De secretaris verzorgt in overleg met de Algemeen Directeur de 
administratieve ondersteuning. 

3. Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt en het aantal commissieleden daartoe toereikend is, 
is hij bevoegd om ter verdeling van de werkzaamheden subcommissies in te stellen. De 
bevindingen van zo'n subcommissie kunnen worden aangemerkt als bevindingen van de 
Commissie Onderscheidingen.  
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Artikel 35 Taken en bevoegdheden van de Commissie Onderscheidingen 
1. De Commissie Onderscheidingen heeft tot taak om op verzoek van elk orgaan of lid van de 

NTTB dat daarbij belang heeft ingediende voorstellen tot het toekennen van een onderschei-
ding te beoordelen en hierover een gemotiveerde beslissing te nemen. 

2. De leden van de commissie kunnen zelf geen voordracht doen voor een onderscheiding, 
noch een aanvraag voor een onderscheiding vooraf ondersteunen.  

3. Indien een lid van de commissie zelf wordt voorgedragen voor een onderscheiding neemt dat 
lid niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming daarover.  

 
Artikel 36 Externe commissies 
1. De door het Bondsbestuur benoemde gewone leden, persoonlijke leden, Ereleden of Leden 

van Verdienste in commissies voor extern overleg of in commissies van organisaties waar-
mee de NTTB samenwerkt krijgen van het Bondsbestuur schriftelijk een instructie. 

2. De in het eerste lid bedoelde commissieleden krijgen zoveel mogelijk steun van het Bonds-
bestuur bij de uitvoering van hun taak. Zij rapporteren aan het Bondsbestuur dat toeziet op de 
goede uitvoering van de hun opgedragen taak. 

 
 
Hoofdstuk 10 Bondsfunctionaris 
 
Artikel 37 Gewone leden, persoonlijke leden, Ereleden of Leden van Verdienste 
1. Een bondsfunctionaris is een gewoon lid, persoonlijk lid, Erelid of Lid van Verdienste dat 

krachtens de Statuten of enig ander reglement van de NTTB met een bepaalde taak is 
belast. 

2. De aan deze taak verbonden bevoegdheden, volmachten en verplichtingen zijn in de 
Statuten en/of het betrokken reglement omschreven dan wel in een verstrekte instructie 
schriftelijk vastgelegd. 

3. Het orgaan binnen de NTTB dat de bondsfunctionaris heeft benoemd is verantwoordelijk voor 
diens handelingen voor zover deze vallen binnen de taakomschrijving. 

 
Artikel 38 Trainers, Toernooileiders en Bondsscheidsrechters 
1. Trainers, toernooileiders of bondsscheidsrechters zijn gewone leden, persoonlijke leden, 

Ereleden of Leden van Verdienste als bedoeld in artikel 6, sub b, c en d van de Statuten, die 
in het bezit zijn van een geldige trainerslicentie, een geldige licentie Toernooileider of een 
geldige licentie Bondsscheidsrechter. 

2. De vereisten voor het verkrijgen van een licentie en het mogen uitoefenen van de functie van 
trainer, toernooileider of bondsscheidsrechter zijn omschreven in het Bondsbestuursbesluit 
Kaderlicenties. 

 
 
Hoofdstuk 11 Onkosten Bondsfunctionarissen en leden van commissies 
 
Artikel 39 Vergoeding volgens declaratiebesluit 
1. Aan bondsfunctionarissen, leden van door het Bondsbestuur ingestelde commissies, 

Bondsraadsleden, plaatsvervangende Bondsraadsleden en leden van de vaste commissies 
van de Bondsraad worden die onkosten vergoed, welke gemaakt zijn in verband met het uit-
voeren van hun taak. 

2. De wijze waarop deze onkosten worden vergoed wordt door het Bondsbestuur vastgelegd in 
een declaratiebesluit. 

 
Artikel 40 Bijzondere onkosten 
1. Kosten gemaakt in opdracht van andere organen dan het Bondsbestuur worden slechts 

vergoed voor zover deze passen binnen de vastgestelde begroting voor het betrokken 
orgaan. 
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2. Indien voor de uitvoering van werkzaamheden van enig orgaan onkosten zijn gemaakt buiten 
de vastgestelde begroting voor dit orgaan, zullen deze slechts dan worden vergoed indien de 
werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van het Bondsbestuur, de Bondsraad of de 
vaste commissies. 

 
Hoofdstuk 12 Administratief verzuim 
 
Artikel 41 Administratieve boete 
1. Onder administratief verzuim wordt verstaan: 
 a. het niet, niet-tijdig of niet-volledig inzenden van formulieren en bescheiden, inlichtingen of 

andere gegevens die krachtens de Statuten of enig reglement verplicht ingediend of verstrekt 
dienen te worden; 

 b. het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen aan de betaling van aan de NTTB verschuldigde 
gelden. 

2. Onverminderd hetgeen in artikel 29 van dit reglement is bepaald is het Bondsbestuur 
bevoegd om ter bestrijding van administratief verzuim een boeteregeling te treffen die uitgaat 
van het in rekening brengen van de administratiekosten bij het eerste verzuim en de 
verhoging van dat bedrag telkens met hetzelfde bedrag voor elke week dat het verzuim 
langer duurt tot een door het Bondsbestuur vast te stellen maximum. 

3. Met uitzondering van het maximumbedrag kan het Bondsbestuur het in lid 2 bedoelde bedrag 
jaarlijks bijstellen en is bevoegd om bij constatering van herhaaldelijk verzuim van bepaalde 
verplichtingen de boete voor dat verzuim te verhogen. 

4. Onverminderd het in het tweede en derde lid van dit artikel bepaalde kan het Bondsbestuur 
van een administratief verzuim aangifte doen bij de Tuchtcommissie. 

5. Indien de Tuchtcommissie ter gelegenheid van een bij haar in behandeling zijnde zaak een 
administratief verzuim constateert, kan zij, onverminderd hetgeen in het tweede en derde lid 
is bepaald, de in het Tuchtreglement genoemde straffen opleggen. 

 
Artikel 42 Delegeren bevoegdheid 
Het Bondsbestuur kan de uitvoering van de boeteoplegging ook aan andere organen of perso-
nen delegeren, echter met dien verstande dat, in het geval zo'n orgaan of persoon tot 
boeteoplegging overgaat, steeds beroep op het Bondsbestuur mogelijk is voor degene aan wie 
de boete is opgelegd. 
 
 
Hoofdstuk 13 Publicaties  
 
Artikel 43 Officiële mededelingen  
Krachtens artikel 19, lid 4, Statuten publiceert de NTTB officiële mededelingen op de website 
van de NTTB. Alle verenigingen worden in kennis gesteld van deze officiële mededelingen.  
 
Artikel 44 Overige Publicaties 
1. Op de website van de NTTB worden de bekendmakingen van het Bondsbestuur 

gepubliceerd, alsmede de uitspraken die de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep 
aanbieden. 

2. Daarnaast kunnen publicaties namens andere organen en commissies op de website van de 
NTTB worden opgenomen, mits deze ondertekend zijn door de voorzitter van dat orgaan 
respectievelijk die commissie.  

 
 
Hoofdstuk 14 Fusies 
 
Artikel 45 Samengaan lid-verenigingen 
1. Onder een fusie wordt verstaan het samengaan van twee of meer tafeltennisverenigingen of 

tafeltennisafdelingen van sportverenigingen tot één vereniging. 
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2. De fusie moet blijken uit een verslag van de voor de fusie opgeroepen gecombineerde fusie-
ledenvergadering van de betrokken verenigingen. Voorafgaande aan die vergadering heeft 
elk van de ledenvergaderingen van de betrokken verenigingen overeenkomstig haar Statuten 
het besluit tot fusie genomen. 

3. Een door de besturen van de betrokken verenigingen voor akkoord getekend afschrift van het 
verslag van de in het vorige lid bedoelde fusie-ledenvergadering moet vóór de aanvang van 
de eerstvolgende competitie worden gezonden aan het Bondsbestuur.  

4. Een fusie kan pas tot stand komen indien de betrokken verenigingen geen bindende 
wedstrijden in de lopende competitie meer hebben te spelen, maar moet in ieder geval 
plaatsvinden vóór de aanvang van de eerstvolgende competitie. 

5. De nieuwe vereniging moet, om als lid-vereniging te worden toegelaten, aan alle 
voorwaarden voldoen die de Statuten en reglementen van de NTTB aan een 
tafeltennisvereniging stellen. 

6 Het aan het Bondsbestuur kenbaar gemaakte fusiebesluit van de betrokken verenigingen 
houdt tevens hun opzegging van het lidmaatschap in. 

7. Indien de fusie aan alle voorwaarden voldoet behoudt de nieuwe vereniging het recht op alle 
plaatsen in de eerstkomende competitie die de betrokken verenigingen in de voorgaande 
competitie bezaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Competitieregle-
ment. 

 
 
Hoofdstuk 15 Slotbepaling 
 
Artikel 46 Slotbepaling 
1. Indien in het betrokken reglement niet anders is bepaald worden de reglementen van de 

NTTB, waaronder dit reglement, vastgesteld door een met gewone meerderheid van 
stemmen genomen besluit van de bondsraadsvergadering. 

2. Voor zover sprake is van strijdigheid van enig reglement met de Statuten prevaleren de 
Statuten. Voor zover sprake is van strijdigheid van enig ander reglement met het Algemeen 
Reglement prevaleert het Algemeen Reglement. 
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 15 – agendapunt 6a.iii 
 
 
 
 
 

III. COMPETITIEREGLEMENT 
 
 
 

 

 

 COMPETITIEREGLEMENT 
 
 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algehele herziening in het kader van de Organisatieontwikkeling NTTB 
 
 
 
Uitgave december 2022  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
Artikel 1 Geldigheid van dit reglement 
1. Dit reglement is geldig voor alle competities welke onder de verantwoordelijkheid  van 

het Bondsbestuur worden georganiseerd.  
2. Voor elke competitie bestaan naast dit reglement aanvullende bepalingen. Deze bepa-

lingen worden vastgesteld door het Bondsbestuur, dat deze bevoegdheid kan delegeren 
aan een door hen te benoemen Competitiecommissie. 

 
Artikel 2 Spelregels  
Competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de voor de NTTB geldende spelregels zoals 
gepubliceerd in de publicatie "Spelregels". Elke lid-vereniging is verplicht de meest recente 
door de NTTB goedgekeurde uitgave van de "Spelregels" bij elke competitiewedstrijd in de 
speelzaal aanwezig te hebben. 
 
 
Hoofdstuk 2 Begrippen 
 
Artikel 3 Begrippen  
Jeugdleden  : gewone leden die voldoen aan de in het Algemeen Reglement 

gestelde leeftijdsbepalingen.  
Seniorleden  : alle overige gewone leden.  
Klassen   : de ingevolge artikel 39 en 44 van dit reglement als zodanig 

aangeduide landelijke  en regionale klassen. Iedere klasse 
afzonderlijk wordt door de betrokken competitieleider in groepen 
verdeeld. 

Groep   : een onderdeel van een klasse, bestaande uit minimaal 4 teams. 
Team   : een aan de competitieleiding opgegeven combinatie van ten minste 

twee competitiegerechtigde leden, behorende tot één lid-vereniging.  
Wedstrijdseizoen : het tijdvak van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend waarin de NTTB 

twee competities tussen teams van lid-verenigingen organiseert, te 
weten een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. 

Competitie   : een samenstel van competitiewedstrijden in een groep, waarin 
elk team ten minste éénmaal tegen elk ander team in de groep 
speelt. 

Competitieleider : de bondsfunctionaris die de leiding heeft over een competitie of een 
deel daarvan.  

Competitiecommissie : de commissie die toezicht houdt op alle competities welke onder de 
verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur worden 
georganiseerd., waaronder protesten tegen besluiten van 
competitieleiders behandelt, toeziet op de Aanvullende Bepalingen, 
de relatie tussen landelijke en regionale competities 

HCL   : de hoofdcompetitieleider die de leiding heeft over de landelijke 
competities voor wat betreft de seniorenklassen. Het Bondsbestuur 
kan deze taak aan meerdere personen toewijzen. 

HJCL   : de hoofdjeugdcompetitieleider die de leiding heeft over de landelijke 
competities voor wat betreft de jeugdklassen. Het Bondsbestuur kan 
deze taak aan meerdere personen toewijzen. 

Aanvoerder  : de speler/speelster die deelneemt aan een competitiewedstrijd en 
eerstverantwoordelijk is voor het invullen van het wedstrijdformulier 
en voor de gang van zaken tijdens de competitiewedstrijd. 

Bondsscheidsrechter : een NTTB-lid dat voldoet aan de eisen om te kunnen optreden als 
bondsscheidsrechter. 
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Wedstrijdrooster : het door de betrokken competitieleider opgestelde rooster waarin 
van alle te spelen competitiewedstrijden de datum, de speelgele-
genheid en het aanvangsuur zijn vastgesteld.  

Wedstrijdformulier : het door het Bondsbestuur vastgestelde formulier voor het vast-
leggen van de uitslagen van competitiewedstrijden, dat de lid-
verenigingen verplicht zijn te gebruiken.  

NPC   : de non-playing captain is de niet aan de competitiewedstrijd 
deelnemende aanvoerder. 

Coach   : de persoon die al dan niet deelneemt aan de competitiewedstrijd en 
de speler/speelster voor, tijdens en na de wedstrijd aanwijzingen 
mag geven.  

 
 
Hoofdstuk 3 Deelname aan competities 
 
Artikel 4 Gerechtigdheid tot spelen competitie 
Gerechtigd tot het spelen van competitiewedstrijden voor een lid-vereniging zijn uitsluitend zij 
die als competitiegerechtigd lid door die lid-vereniging zijn opgegeven, tenzij tegen hen maat-
regelen zijn genomen op grond van bepalingen genoemd in hoofdstuk 7 van het Tuchtregle-
ment, waarmede en voor de duur waarvan hen dit recht is ontnomen. 
 
Artikel 5 Uitkomen in een of meerdere competities 
1. Het is een speler/speelster toegestaan deel uit te maken van meer dan één team of méér 

dan één lid-vereniging, mits de teams waarvan de speler/speelster deel uitmaakt niet in 
dezelfde competitie zijn ingedeeld. Onder dezelfde competitie wordt verstaan een geheel 
van competitieklassen waartussen promotie en degradatie mogelijk is. Wanneer dit geheel 
uit zowel landelijke als regioklassen bestaat zijn al deze klassen onderdeel van dezelfde 
competitie.  

2. In afwijking van lid 1 is het een speler/speelster tevens toegestaan deel uit te maken van 
meer dan één team of meer dan één lid-vereniging binnen één competitie indien de teams 
waarvan hij/zij deel uitmaakt zijn ingedeeld in regionale onderdelen van deze competitie 
waarvan geen teams van de in het betreffende regionale onderdeel ingedeelde lid-
verenigingen ook ingedeeld zijn in een regionaal onderdeel van deze competitie waarin de 
andere team(s) waarin deze speler/speelster deel uitmaakt in zijn ingedeeld. 

3. Het is het een speler/speelster niet toegestaan in één competitie uit te komen voor een 
team in een landelijke seniorencompetitie in combinatie met een team in een landelijke 
jeugdcompetitie. In afwijking hiervan mogen meisjes die in de landelijke jeugdcompetitie 
spelen en voldoen aan de leeftijdseisen om in de landelijke seniorencompetitie uit te 
komen, ook in de landelijke damescompetitie uitkomen. De Competitiecommissie kan 
hieraan beperkingen opleggen. 

4. Een speler/speelster mag in één wedstrijdseizoen voor meerdere door de ITTF erkende 
bonden in een competitie uitkomen, mits de regelgeving van de andere bond(en) waar 
de speler/speelster in een competitie wil uitkomen dit toestaat. 

 
Artikel 6 Speelzaal 
1. Elke lid-vereniging is verplicht voor competitiewedstrijden een speelzaal beschikbaar te 

hebben die naar het oordeel van het Bondsbestuur geschikt is om haar competitiewedstrij-
den volgens het wedstrijdrooster te kunnen spelen. 

2. De speelzaal dient beschikbaar te zijn gedurende de duur van de competitiewedstrijd. Die 
tijdsduur bedraagt minimaal:  
a. In landelijke competities: 4 uur;  
b. In regionale competities waar in competitiewedstrijden per tafel 8 of meer wedstrijden 
worden gespeeld: 4 uur;  
c.  In regionale competities waar in competitiewedstrijden per tafel 6 of 7 wedstrijden 
worden gespeeld: 3 uur; 
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d.  In regionale competities waar in competitiewedstrijden per tafel 5 wedstrijden worden 
gespeeld: 2,5 uur.  

 De uitspelende vereniging dient in de regionale klassen ten minste 15 minuten, in lande-
lijke klassen ten minste een half uur en in eredivisies ten minste een uur voor aanvang van 
de competitiewedstrijd te kunnen beschikken over de speelzaal.  

3. De thuisspelende lid-vereniging en de lid-vereniging die op grond van artikel 35 lid 5 van 
dit reglement speelgelegenheid dient te verschaffen, moeten zorgdragen voor een onge-
stoord verloop van de competitiewedstrijden die in hun speelgelegenheid worden ge-
speeld. 

4. De gehele accommodatie dient te voldoen aan de elementaire eisen van inrichting zoals 
vermeld in de Normen en Richtlijnen Tafeltennis Accommodatie en het onderdeel 
Tafeltennis van het Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF, alsmede aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving en mag geen direct gevaar opleveren voor de 
gezondheid van spelers/speelsters, begeleiders en scheidsrechters. Tevens dient de 
gehele accommodatie toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers en voor officiële hulp-
diensten. De ontvangende lid-vereniging dient zorg te dragen voor gescheiden kleed- en 
doucheruimte voor vrouwen en mannen. 

5. De volgende eisen worden aan de speelruimte gesteld: 
 a. De vloer moet vlak, horizontaal en stroef zijn en geschikt voor de beoefening van de 

tafeltennissport; de wanden moeten gedekt van kleur zijn; 
 b. De plaats van de tafels moet zodanig zijn dat elke tafel midden op de vloer van een 

vrije speelruimte staat met minstens de volgende afmetingen (in meters): 

voor de --> eredivisie overige landelijke 
competities 

regionale klassen 

Lengte  12   10    9   

breedte  6  4,5  4,5 

hoogte  4  4   4   

 c. De lichtsterkte, gemeten boven het speelvlak, moet gelijkmatig minstens 500 lux 
bedragen en de lichtsterkte op alle andere plaatsen in de speelruimte moet minstens de 
helft zijn van die boven het speelvlak; de lichtbron moet zich minstens 3 meter boven de 
grond bevinden; 

 d. De temperatuur in de speelruimte dient minimaal 16 graden Celsius te zijn. 
6. De speelruimte moet zijn omgeven door een ongeveer 75 cm. hoge afzetting, geheel van 

dezelfde donkere kleur, die zorgt voor afscheiding van aangrenzende speelruimte(s) en 
van toeschouwers. In de afdelingsklassen is een afscheiding aan de lengtezijde niet 
verplicht en mag de vrije ruimte aan de lengtezijde van de tafel de vrije ruimte van de 
naastgelegen tafel overlappen.   

7. Keuring van een zaal vindt steeds plaats wanneer het Bondsbestuur dit nodig acht of 
wanneer een belanghebbende vereniging dit wenst. 

 a. Elke lid-vereniging is verplicht zich aan een keuring namens het Bondsbestuur te 
onderwerpen; 

 b. Van iedere zaalkeuring wordt een zaalkeuringsrapport opgesteld; 
 c. Elke lid-vereniging is verplicht het meest recente zaalkeuringsrapport in de zaal 

aanwezig te hebben; 
 d. Het zaalkeuringsrapport dient op eerste verzoek te worden getoond aan: 
  i. de aanvoerder van het bezoekende team; 
  ii. de door het Bondsbestuur aangestelde bondsscheidsrechter(s); 
  iii. functionarissen genoemd in artikel 8 lid 2. 
 
Artikel 7 Materiaal 
1. Voor alle competitiewedstrijden is voor de tafel, de netpostcombinatie, de bal en het bat 

een ITTF-goedkeuring of een NTTB-goedkeuring verplicht. Tevens dient het materiaal 
voor te komen op de op dat moment geldende, door de ITTF te publiceren, lijst van 
geregistreerde producten, of op door de NTTB per wedstrijdseizoen te publiceren aan-
vullende lijsten.  
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2 Keuring van materialen vindt steeds plaats wanneer het Bondsbestuur dit nodig acht. 
3. Onderwerping aan keuring is verplicht. 
4. Bij competitiewedstrijden in de in artikel 48 bedoelde aangewezen landelijke klassen dient 

de thuisspelende lid-vereniging zorg te dragen voor de aanwezigheid van goed functio-
nerende telblokken, een nethoogtemeter, een tafel en twee stoelen ten behoeve van de 
door het Bondsbestuur aangestelde bondsscheidsrechter(s).  

5. Elke lid-vereniging is verplicht een degelijke verbandtrommel in de accommodatie aanwe-
zig te hebben. 

 
 
Hoofdstuk 4 Maatregelen en sancties 
 
Artikel 8 Bevoegdheden van functionarissen 
1. Indien tijdens een niet door een door het Hoofdbestuur aangewezen bondsscheidsrechter 

geleide competitiewedstrijd ernstige overtredingen van de reglementen worden 
geconstateerd door een bevoegde NTTB-functionaris, kan deze de competitiewedstrijd 
laten staken. Hij doet van de door hem geconstateerde overtreding mededeling aan het 
Competitiecommissie en, voor zover hoofdstuk 2 van het Tuchtreglement van toepassing 
is, aan de Tuchtcommissie. 

2. Bevoegde functionarissen zijn: 
 a. De leden van het Bondsbestuur en, voor zover het een door hen geleide competitie 

betreft, alle competitieleiders en de Competitiecommissie; 
 b. NTTB-leden die namens het Bondsbestuur optreden. 
 
Artikel 9 Vervanging van de scheidsrechter 
Elke speler/speelster heeft het recht tijdens het spelen van een wedstrijd op zijn verzoek 
éénmaal een andere scheidsrechter toegewezen te krijgen, met dien verstande dat de vervan-
gen scheidsrechter nimmer ten tweede male in dezelfde wedstrijd als scheidsrechter kan 
worden aangewezen. 
Een speler/speelster kan niet eisen dat een door het Bondsbestuur aangewezen bonds-
scheidsrechter wordt vervangen. 
 
Artikel 10 Boetes en maatregelen 
1. Overtreding van enige bepaling van dit reglement en/of de aanvullende bepalingen kan, 

voor zover het oordeel daaromtrent niet is voorbehouden aan de Tuchtcommissie, worden 
bestraft met een boete. 

2. Jaarlijks wordt door het Bondsbestuur vastgesteld en gepubliceerd welke overtredingen tot 
een boete kunnen leiden. 

3. Het Bondsbestuur bepaalt de hoogte van de boetebedragen. Voor elke competitie kan het 
Bondsbestuur lagere boetebedragen of lichtere sancties vaststellen. 

4. De betrokken competitieleider is bevoegd de in lid 2 genoemde boetes op te leggen. Hij 
kan daarbij verdere maatregelen nemen om een normaal verloop van de competitie te 
waarborgen. 

5. De op grond van dit reglement opgelegde boetes en maatregelen worden ter kennis van 
de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit geschiedt binnen 21 dagen nadat de over-
treding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan worden gecon-
stateerd. Tevens worden de aard van de overtreding, de hoogte van de geldboetes, de 
termijnen van betaling en de eventueel genomen maatregelen vermeld.  

6. Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter 
kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij de Competitiecommissie. De 
Competitiecommissie kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen of onge-
daan maken. 
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Artikel 11 Protesten in verband met het materiaal 
1. Vóór de aanvang van een competitiewedstrijd dienen de aanvoerders te controleren of 

voldaan is aan het bepaalde in artikel 6 en 7 van dit reglement. 
2. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd dan moet deze vóór de aanvang van de com-

petitiewedstrijd worden hersteld. Blijkt herstel niet mogelijk, dan stelt de aanvoerder van 
het protesterende team, en wanneer beide aanvoerders protesteren stellen beide 
aanvoerders afzonderlijk, een protest in tweevoud op, waarin de geconstateerde afwijking-
(en) wordt (worden) omschreven. Het protest wordt door beide teamaanvoerders onder-
tekend en binnen driemaal 24 uur ingediend bij de betrokken competitieleider. 

3. De betrokken competitieleider onderzoekt de gesignaleerde afwijking(en) en bepaalt 
daarna of de afwijking(en) geacht moet(en) worden van zodanige invloed op het spel te 
zijn geweest dat overspelen van een gedeelte of van de gehele competitiewedstrijd nodig 
is. Hij kan bij overspelen alle maatregelen treffen die hij nodig oordeelt om de in het gelijk 
gestelde lid-vereniging niet te benadelen. 

4. De bepalingen van dit artikel gelden op gelijke wijze voor afwijkingen die tijdens de com-
petitiewedstrijd ontstaan of opgemerkt worden. 

5. Bij competitiewedstrijden die geleid worden door een bondsscheidsrechter is artikel 47 van 
toepassing. 

 
Artikel 12 Overige protesten 
Protesten welke geen verband houden met het materiaal of de speelzaal kunnen, voor zover 
hoofdstuk 5 van het Tuchtreglement niet van toepassing is, worden ingediend bij de betrokken 
competitieleider. 
 
Artikel 13 Het staken en niet spelen van een competitiewedstrijd  
1. Het is een speler/speelster niet toegestaan het spelen van een of meer wedstrijden of ga-

mes van een competitiewedstrijd te weigeren, of zich te onttrekken aan de plicht tot het 
uitspelen van een reeds aangevangen game.  

2. Maakt meer dan één speler/speelster van een team zich schuldig aan het bepaalde in lid 1 
dan wordt het gehele team geacht de wedstrijd niet te hebben gespeeld dan wel te heb-
ben gestaakt.  

3. Het staken van een competitiewedstrijd is een strafbare handeling in de zin van het Tucht-
reglement, tenzij er tijdens de wedstrijd op het moment van staken door de stakende 
speler of het stakende team een beroep op overmacht wordt gedaan en dit met aangeven 
van tijd, stand en reden wordt aangetekend op het wedstrijdformulier.  De betrokken com-
petitieleider beslist of er sprake is van overmacht. Indien de betrokken competitieleider het 
beroep op overmacht honoreert wordt geen aangifte bij de Tuchtcommissie gedaan. De 
betrokken competitieleider stelt de Tuchtcommissie op de hoogte van deze beslissing. In 
alle andere gevallen doet de betrokken competitieleider aangifte van een strafbare hande-
ling bij de Tuchtcommissie.  

4. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij blessures die tijdens het 
spel zijn opgelopen. Nadat een competitiewedstrijd een aanvang heeft genomen, kan een 
geblesseerd geraakte speler/speelster niet worden vervangen. 

5. Een als gevolg van een blessure niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd wordt 
toegekend aan de tegenpartij. Alle tot op dat moment gescoorde gamepunten blijven 
geldig. 

 
Artikel 14 Misdragingen 
Indien een team zich naar het oordeel van de betrokken competitieleider ernstig misdraagt, 
doet de betrokken competitieleider aangifte bij de Tuchtcommissie.  
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Hoofdstuk 5 Organisatie van de competities 
 
Artikel 15 Leiding 
1. De algemene leiding van alle competities berust bij het Bondsbestuur. Deze taak wordt, 

met inachtneming van artikel 15 lid 3 van de Statuten, door het Bondsbestuur gedelegeerd 
aan de Competitiecommissie. De dagelijkse leiding van de verschillende competities wordt 
per competitie door het Bondsbestuur gedelegeerd aan één of meerdere 
competitieleiders.  

2. Voor alle competities gelden als besluiten van het Bondsbestuur:  
 a. De wedstrijdroosters; 
 b. De in artikel 1 genoemde aanvullende bepalingen voor de betreffende competitie(s); 
 c. De competitiebulletins; 
 Voorschriften die door de Competitiecommissie namens het Bondsbestuur aan andere 

competitieleiders zijn gegeven dienen door hen te worden nageleefd. 
3. De Competitiecommissie is verplicht om alle hem bekende gegevens die noodzakelijk zijn 

voor het goed functioneren van competities op eerste aanvraag van de betrokken competi-
tieleider te verstrekken. Elke competitieleider heeft dezelfde verplichting jegens de 
Competitiecommissie.  

 
Artikel 16 Wedstrijdrooster 
1. De betrokken competitieleider stelt de lid-verenigingen op de hoogte van de door hun 

teams te spelen competitiewedstrijden door toezending van de wedstrijdroosters. Dit dient 
op een zodanig tijdstip te geschieden dat deze wedstrijdroosters ten minste zeven dagen 
vóór de eerste volgens deze roosters te spelen competitiewedstrijden in het bezit van de 
lid-verenigingen zijn. 

2. De betrokken competitieleider heeft het recht wijzigingen in een vastgesteld wedstrijd-
rooster aan te brengen. Wijziging van een wedstrijddatum dient ten minste 24 uur vóór het 
oorspronkelijk vastgestelde tijdstip bij de betrokken lid-verenigingen bekend te zijn. 

3. De lid-verenigingen zijn verplicht de competitiewedstrijden door hun teams volgens het 
wedstrijdrooster te doen spelen. 

4. Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde 
evenementen behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op 
andere dan door de ETTU en/of de ITTF vastgestelde data de toestemming van de 
betrokken competitieleider.  

5. In de Aanvullende Bepalingen staan, voor de betreffende competitie, regels voor het niet 
spelen op de vastgestelde datum. 

 
Artikel 17 Uitstel van competitiewedstrijden 
1. Slechts bij hoge uitzondering en alleen om bijzondere redenen, te beoordelen door de 

betrokken competitieleider, kan uitstel van het spelen van een competitiewedstrijd worden 
verleend.  

2. Het verzoek daartoe moet schriftelijk en met redenen omkleed ten minste 96 uur vóór het 
vastgestelde tijdstip van de competitiewedstrijd bij die competitieleider zijn ingediend. 
Deze draagt er zorg voor dat in geval van verlenen van uitstel de betrokken lid-
verenigingen ten minste 24 uur vóór het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip van de com-
petitiewedstrijd hiervan in kennis zijn gesteld. 

3. De Competitiecommissie kan in de aanvullende bepalingen nader specificeren in welke 
gevallen uitstel van het spelen van een competitiewedstrijd kan worden verleend.  

 
Artikel 18 Wedstrijdformulier 
1. De betrokken competitieleider bepaalt aan het begin van elk wedstrijdseizoen op welke 

wijze en in welk aantal bij elke competitiewedstrijd wedstrijdformulieren moeten worden 
ingevuld en ingezonden.  
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2. Tevens publiceert hij aan het begin van ieder wedstrijdseizoen welke boetes gegeven 
zullen kunnen worden ingeval wedstrijdformulieren niet voldoen aan de eisen van invulling 
en inzending. De boetebedragen worden conform artikel 10 vastgesteld. 

3. De aanvoerder van elk team is verantwoordelijk voor de juiste opgave van de spelers/ 
speelsters op het wedstrijdformulier. Tevens controleren de aanvoerders de correcte 
invulling van de wedstrijd-/gamescores en de einduitslag. Door de ondertekening van het 
wedstrijdformulier autoriseren de aanvoerders deze gegevens. 

 
Artikel 19 Verplichting tot spelen 
1. Een speler/speelster, opgegeven voor een team, mag zich niet onttrekken aan het spelen 

van een competitiewedstrijd om in een andere competitiewedstrijd te spelen of op een 
andere wijze tafeltennissport in NTTB-, ETTU- of ITTF-verband te beoefenen. Dit geldt 
niet indien de speler/speelster door de NTTB is uitgenodigd voor deelname aan een 
evenement of training. 

2. De betrokken competitieleider kan na een schriftelijk verzoek van de betrokken speler/ 
speelster ontheffing van het bepaalde in lid 1 verlenen.  

3. Bij weigering van dit verzoek stelt de betrokken competitieleider onmiddellijk de Competi-
tiecommissie in kennis van zijn beslissing, onder vermelding van de daarbij in aanmerking 
genomen overwegingen. 

4. De betrokken competitieleider neemt maatregelen tegen die lid-vereniging die zich onttrekt 
aan de verplichting met het door haar opgegeven team de competities tot het eind van die 
competitie te doen uitspelen. 

 
Artikel 20 Taken van de scheidsrechter 
1. Voor de competitiewedstrijden die niet geleid worden door bondsscheidsrechters wordt in 

onderling overleg voor elke wedstrijd een scheidsrechter aangewezen. Alle in artikel 6 
leden 1b, c en d van de Statuten genoemde leden kunnen als scheidsrechter optreden. 

2. De scheidsrechter moet erop toezien dat de spelregels in acht worden genomen en dat de 
reglementen van de NTTB, voor zover deze betrekking hebben op de competitiewedstrij-
den, worden nageleefd. 

3. Na elk punt moet de scheidsrechter de stand in de game afroepen. Hij draagt zorg voor 
het aantekenen van uitslagen op het wedstrijdformulier.  

4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake 
de te volgen speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn 
mening over het vertoonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens rally’s aan de spelers/ 
speelsters adviezen of aanwijzingen worden gegeven, of opmerkingen worden gemaakt; 

5. De scheidsrechter moet erop toezien dat de spelers/speelsters, de coach en de eventuele 
NPC zich houden aan de algemene normen van fatsoen. 

 
 
Hoofdstuk 6 Publicaties  
 
Artikel 21 Publicaties 
1 Het Bondsbestuur publiceert vóór aanvang van elke competitie de in artikel 24 bedoelde 

richtlijnen en datum inzake de teamopgave; 
2. Het Bondsbestuur publiceert jaarlijks  
 a. de in artikel 18 lid 1 bedoelde wijze van behandeling van wedstrijdformulieren; 
 b. de in artikel 22 lid 3 bedoelde regeling voor deelname van jeugdleden aan competities 

die niet voor jeugdleden toegankelijk zijn; 
 c. welke overtredingen tot een boete kunnen leiden en de hoogte van de boetes, conform 

de artikelen 10, 19, 36, 37 en 38 van dit reglement.  
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Hoofdstuk 7 Gerechtigdheid tot spelen competitie 
 
Artikel 22 Speelgerechtigdheid  
1. Alle competities zijn open voor alle competitiegerechtigde leden die voldoen aan de voor 

de betreffende competitie geldende leeftijdsgrenzen.  
2. In afwijking hiervan kan het Bondbestuur competities instellen die alleen toegankelijk zijn 

voor dames en meisjes die aan de voor deze competitie geldende leeftijdseisen voldoen. 
3. Het Bondsbestuur zal jaarlijks vóór 1 juni door middel van een Bondsbestuursbesluit 

aangeven welke jeugdleden kunnen deelnemen aan competities die volgens de voor die 
competitie(s) geldende leeftijdsgrenzen niet voor jeugdleden toegankelijk zijn. 

 
Artikel 23 Gerechtigdheid tot spelen in een team 
1. Gerechtigd om deel uit te maken van een bepaald team zijn: 
 a. de aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers/speelsters 

van dat team. Ten aanzien van beslissingswedstrijden geldt een uitzondering hierop voor 
de spelers/speelsters die niet voldoen aan het in artikel 35 bepaalde; 
b. de overige spelers/speelsters van de lid-vereniging voor zover ze behoren tot een 
hoger genummerd team uit dezelfde competitie of spelers/speelsters uit teams van de 
lid-vereniging uitkomend in andere competities voor zover deze naar oordeel van de 
competitieleider het team waarin zij invallen niet versterken. Dit alles met inachtneming 
van de invallersbepalingen in artikel 31. 

2. Behoudens de beperkende bepaling in artikel 4 blijft een speler/speelster die gerechtigd 
was in een bepaalde competitiewedstrijd te spelen, als de competitiewedstrijd op de 
vastgestelde datum niet is gespeeld of slechts gedeeltelijk is gespeeld, gerechtigd op de 
opnieuw vastgestelde datum in dezelfde competitiewedstrijd te spelen, ook wanneer hij 
zonder deze bepaling niet meer gerechtigd zou zijn geweest. 

 
Artikel 24 Teamopgave 
1. De lid-verenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven volgens door 

de betrokken competitieleider opgestelde richtlijnen en vóór een door die competitieleider 
vast te stellen datum. Het doen van een niet-tijdige opgave kan beboet worden, terwijl bij 
een te late opgave de betrokken competitieleider bovendien het recht heeft de te laat 
opgegeven teams niet in te delen. 

2. Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelname aan de 
competitie is opgegeven dient volgens door de betrokken competitieleiding vast te stellen 
richtlijnen te worden ingedeeld bij een opgegeven team. De teamnummering wordt in de 
aanvullende bepalingen voor elke competitie specifiek nader geregeld.  

3. Een speler/speelster die in een hoger genummerd team uitkomt dan dat waarvoor hij/zij 
feitelijk wegens zijn/haar speelsterkte in aanmerking komt, kan door de betrokken 
competitieleider een verbod tot invallen worden opgelegd. Dit verbod kan, door de 
betrok-ken competitieleider, worden beperkt tot die teams waarin de betrokken 
speler/speelster geacht wordt bij invallen het team te versterken. Aan de betrokken 
speler/speelster kunnen door de betrokken competitieleider ook andere bepalingen 
worden opgelegd. 

 Ten aanzien van een team waarin een speler/speelster uitkomt die in een hoger genum-
merd team uitkomt dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking 
komt, kan de betrokken competitieleider voorafgaand aan de betreffende competitie 
bepalen dat alle resultaten van het team waarvoor hij is opgegeven aan het einde van 
de competitie uit de standenlijst worden gehaald. Indien het team niet voor degradatie in 
aanmerking komt, behoudt het zijn plaats in de desbetreffende klasse. 

4. a. De betrokken competitieleider kan, voor elke van de door hem geleide competitie en 
klassen, een minimum en maximum aantal spelers/speelsters in een team vaststellen; 

 b. Lid-verenigingen die een dringende reden hebben om hiervan af te wijken hebben het 
recht hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de betrokken competitieleider. 

5. De teamopgave behoeft de goedkeuring van de betrokken competitieleider.  
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6. a. Het toevoegen van een nieuwe speler/speelster aan een team is na de door de 
betrokken competitieleider vastgestelde datum voor de teamopgave alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de betrokken competitieleider. Dit toevoegen van een 
nieuwe speler/speelster is niet een teamwijziging als bedoeld in artikel 27; 
b. De betrokken competitieleider kan in de voor een competitie geldende aanvullende 
bepalingen specifiek voor een competitie aanvullende voorwaarden opnemen voor het 
mogen toevoegen van een speler/speelster.  

 
Artikel 25 Terugtrekken team 
Een lid-vereniging die voor een competitie een team heeft opgegeven verplicht zich het door 
haar opgegeven team de competitie te doen uitspelen. De lid-vereniging die een of meer 
teams uit de competitie wenst terug te trekken dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek 
in bij de betrokken competitieleider die het verzoek slechts mag inwilligen indien naar zijn 
oordeel overtuigend wordt aangetoond dat verder spelen niet mogelijk is. 
  
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team  
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen competi- 

tiewedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde competitiewedstrijden 
worden als niet gespeeld beschouwd. Individuele wedstrijden binnen reeds gespeelde 
competitiewedstrijden blijven wel geldig als individueel resultaat. 

2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen. Bij de uitvoering van de 
promotie- en degradatieregeling wordt het team geacht op de laatste plaats van de 
desbetreffende groep te zijn geëindigd. 

3. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team is 
teruggetrokken een boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk 
stellen voor de door andere teams reeds gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur. 

 
Artikel 27 Teamwijziging 
1. Een lid-vereniging heeft het recht elk team eenmaal in de najaarscompetitie en eenmaal in 

de voorjaarscompetitie te wijzigen. 
2. Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de betrokken competitieleider en 

moet vergezeld gaan van een volledige opgave van alle teams. De aanvraag moet op een 
zodanig tijdstip plaatsvinden dat de teamwijziging kan ingaan voordat de helft van het 
aantal competitiewedstrijden in die competitie verspeeld is. 

3. Een teamwijziging gaat eerst in na schriftelijke toestemming van de betrokken competitie-
leider met inachtneming van artikel 24 lid 5. 

4. De invalbeurten van spelers/speelsters die bij een teamwijziging zijn betrokken blijven als 
zodanig gehandhaafd. 

5. Tijdens de competitie kan de betrokken competitieleider een teamwijziging van een lid-
vereniging eisen indien naar zijn mening niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 24 
lid 2. Een dergelijke door de competitieleider geëiste teamwijziging tast het in lid 1 
genoemde recht niet aan. 

 
 
Hoofdstuk 8 Competitiewedstrijden 
 
Artikel 28 Competitiewedstrijd 
1. a. Competitiewedstrijden in de zin van dit reglement kunnen gespeeld worden in diverse 

vormen met verschillende aantallen spelers/speelsters doch ten minste 2 per team. 
Competitiewedstrijden bestaan uit een per competitie te bepalen aantal enkelspelen en 
geen dan wel één of meerdere dubbelspelen; 

 b.  Voor competitiewedstrijden waarin één of meerdere dubbelspelen gespeeld worden, is 
in de aanvullende bepalingen opgenomen welke spelers/speelsters in een dubbelspel 
mogen spelen. 

 c. In het Handboek Competitievormen wordt elke wedstrijdvorm in detail beschreven. 
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2.  Het Bondsbestuur bepaalt per competitie de vorm waarin die competitie wordt gespeeld.  
3. De betreffende competitieleider maakt voor elke door hem geleide competitie bekend 

volgens welke competitievorm deze gespeeld wordt. Dit wordt tenminste 1 maand vóór de 
sluitingsdatum voor de teamopgave aan de betreffende lid-verenigingen bekend gemaakt. 

4.  De einddatum voor het opgeven van teams is voor regionale competities tenminste 1 
week later dan die voor de landelijke competities. 

5.  Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider 
als zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn. 

 
Artikel 29 Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd  
1. Alle competitiespelers/-speelsters dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig 

lidmaatschapsbewijs te kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en 
aan de in artikel 8 lid 2 genoemde bevoegde functionarissen. 

2. Een lid van de lid-vereniging waartoe een team behoort treedt op als aanvoerder van dit 
team. 

3. Is het in lid 2 bedoelde lid geen lid van genoemd team maar non-playing-captain (NPC), 
dan is hij verplicht zich vóór aanvang van de competitiewedstrijd bekend te maken.  

4. Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht, tenzij in de aanvullende bepalingen voor 
de betreffende competitie andere bepalingen zijn vastgesteld. In de Spelregels zijn nadere 
bepalingen omtrent de sportkleding opgenomen. 

 
Artikel 30 Verloop van een competitiewedstrijd  
1. a. Elke competitiewedstrijd moet gespeeld worden binnen de voor de betreffende compe-

titie gestelde tijd na de feitelijke aanvang van de wedstrijd. Indien de voor die competitie-
vorm geldende speeltijd wordt overschreden, hebben de betrokken teams het recht om de 
competitiewedstrijd op meer tafels te spelen dan het aantal tafels dat voor de betreffende 
competitievorm als uitgangspunt geldt; 
b. Is door overmacht het spelen of het uitspelen van een competitiewedstrijd in die tijd niet 
mogelijk, dan bepaalt de betrokken competitieleider of er sprake is van overmacht en of, 
en zo ja wanneer, de competitiewedstrijd respectievelijk de resterende wedstrijden of 
games worden gespeeld.  

2. De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers/ 
speelsters van het eigen team spelen. 

3. De enkelspelen en eventuele dubbelspel(en) worden gespeeld in de volgorde zoals 
aangegeven op het wedstrijdformulier; 

4. Indien een speler/speelster twee sets achtereen moet spelen heeft hij/zij tussen deze twee 
sets het recht op een rustpauze van vijf minuten. 

5. Tenzij dat in de Aanvullende Bepalingen voor de betreffende competitie voor bepaalde 
situaties wordt toegestaan is het tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd voor 
een speler/speelster die hieraan deelneemt niet toegestaan aan enige andere competitie-
wedstrijd deel te nemen.  

 
Artikel 31 Invallers  
Indien een speler/speelster van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag 
een andere speler/speelster, behorende tot dezelfde lid-vereniging, hem vervangen als invaller 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 
 a. Vervanging door een invaller moet vóór de competitiewedstrijd geschieden; 
 b. Een speler/speelster mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een 

lager volgnummer) dan waartoe hij volgens de in artikel 24 genoemde teamopgave be-
hoort dan wel na een teamwijziging op grond van artikel 27 is gaan behoren;  

 c. De speler/speelster mag voor het betreffende team alleen invalllen als dat niet in strijd 
is met opgelegde invalverboden/beperkingen voor die speler/speelster; 

 d. Voor het mogen invallen vanuit een team in een andere competitie kunnen aanvul-
lende bepalingen gelden. Is dat niet het geval dan moet expliciet toestemming zijn 
verleend door de betrokken competieleider(s); 
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 e. Een speler/speelster mag vanaf het moment dat hij het voor hem geldende maximale 
aantal invalbeurten heeft bereikt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, 
gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team 
waarin hij volgens de teamopgave deel van uitmaakt. Invalbeurten die een 
speler/speelster heeft vervuld vóór het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven als 
invalbeurt gehandhaafd;  

 f. Bij beslissingswedstrijden heeft elke invaller toestemming nodig van de competitielei-
der. Het voor die speler/speelster geldende maximale aantal invalbeurten mag in 
beslissingswedstrijden niet worden overschreden. 

 
Artikel 32 Winstpunten  
Voor alle klassen in alle competities geldt dat aan een team zoveel winstpunten worden toege-
kend als er individuele wedstrijden gewonnen zijn. 
 
Artikel 33 Stand 
1. Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt. Deze 

wordt centraal geregistreerd, is publiekelijk in te zien en wordt ten minste éénmaal per 
week geactualiseerd.  

2. Indien twee of meer teams uit een groep een gelijk aantal winstpunten hebben behaald, 
wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams onderling 
gespeelde competitiewedstrijden. 

 De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door: 
 a. Het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet-

gespeelde wedstrijden uit de competitiewedstrijden; 
 b. Indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games 

uit de in lid 2 sub a genoemde wedstrijden; 
 c. Indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in de 

in lid 2 sub b genoemde games; 
 d. Indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub a, b en c toegepast op alle com-

petitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams uit 
die groep zijn gespeeld; 

 e. Indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of 
degradatie worden beslissingswedstrijden vastgesteld. 

 
Artikel 34 Promotie 
1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te 

promoveren of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 
lid 3 van dit reglement of de in artikel 40 lid 1 en/of artikel 45 lid 2 genoemde regeling 
deze teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat. 

2. Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken 
competitieleider schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of meerdere 
van hun teams af te zien van het recht op promotie. Indien de competitieleider een 
dergelijk verzoek inwilligt, worden in de betreffende groep aan het einde van de 
competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie geldt een eindstand waarin alle 
resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie uit de stand zijn 
verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle resultaten van het team 
dat heeft afgezien van het recht op promotie.  

 
Artikel 35 Beslissingswedstrijden  
1.  Beslissingwedstrijden voor een groep worden alleen gespeeld als volgens artikel 33 lid 2 

voor twee of meer teams geen eindrangschikking in een groep kan worden bepaald. 
2. Naast de in artikel 28 lid 2 genoemde beslissingswedstrijden kunnen ook beslissingswed-

strijden worden vastgesteld tussen teams uit verschillende groepen om promotie of 
degradatie vast te stellen.  

3. Beslissingswedstrijden omvatten: 
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 a. Bij een beslissing tussen twee teams: één competitiewedstrijd. Eindigt deze 
competitiewedstrijd in een gelijkspel dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 van toepassing. 
Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald; 

 b. Bij een beslissing tussen meer dan twee teams: een halve competitie, zodat elk team 
tegen elk ander team één competitiewedstrijd speelt. Bij gelijk eindigen is artikel 33 lid 2, 
sub a t/m c van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot 
bepaald. 

4. Indien één of meerdere beslissingswedstrijden in één groep nodig zijn wordt de volgorde 
in de eindstand bepaald door de resultaten van de beslissingswedstrijd(en). 

5. In de voor de betreffende competitie geldende aanvullende bepalingen wordt vermeld of 
bij het bereiken van een beslissing in een beslissingswedstrijd die wedstrijd moet worden 
uitgespeeld. 

6. Vóór het begin van een beslissingswedstrijd wordt bij loting bepaald welk team 'thuis' 
speelt en welk team 'uit' speelt. 

7. Beslissingswedstrijden worden bij voorkeur in een neutrale speelruimte gespeeld, aan te 
wijzen door de betrokken competitieleider. Elke lid-vereniging waarvan een of meer teams 
aan de competitie deelnemen, is verplicht gelegenheid te verschaffen voor het spelen van 
een beslissingswedstrijd. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van al het voor een 
competitiewedstrijd benodigde materiaal. 

8. De betrokken competitieleider bepaalt datum, aanvangstijdstip en locatie van een 
beslissingswedstrijd.  

9. Beslissingswedstrijden moeten worden bijgewoond door de betrokken competitieleider, of 
door een door hem aangewezen plaatsvervanger, of door een of meer bondsscheidsrech-
ters. De competitieleider, of diens plaatsvervanger of de scheidsrechter(s), ondertekent 
(ondertekenen) met de aanvoerders van beide teams het wedstrijdformulier. 

10. Naast het bepaalde in artikel 31 geldt voor beslissingswedstrijden dat slechts die spelers/ 
speelsters mogen worden opgesteld die in de onmiddellijk eraan voorafgaande competitie-
wedstrijdenreeks in ten minste 30% van de competitiewedstrijden van het betreffende 
team in het enkelspel zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler/speelster die niet 
aan deze norm voldoet dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de 
betrokken competitieleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk 
is aangetoond dat een der gerechtigde spelers/speelsters verhinderd is. 

 
Artikel 36 Niet-opkomen van één of meerdere spelers/speelsters  
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd 

een van beide teams onvoltallig is worden de wedstrijden die door de aanwezige spelers/ 
speelsters gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijd-
formulier aangegeven volgorde; 

2. Indien bij het (nog) niet aanwezig zijn van een der spelers/speelsters niet gespeeld kan 
worden volgens de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde gaat de wedstrijd die 
volgens het wedstrijdformulier gespeeld had moeten worden voor de betreffende speler/ 
speelster verloren.  

3. Indien de te laat komende speler/speelster binnen 60 minuten na het vastgestelde of 
overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op 
overmacht, dan moeten deze wedstrijden voor zover mogelijk nog worden gespeeld. 
Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

4. De wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler/ 
speelster worden geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler/speelster met de 
maximale score in het voordeel van de aanwezige speler/speelster. Voor de wedstrijden 
waarin beide spelers/speelsters niet aanwezig zijn worden geen punten toegekend; 

5. In de aanvullende bepalingen kan worden bepaald dat teams onvolledig mogen uitkomen 
in een competitiewedstrijd. 

6. De betrokken competitieleider kan de lid-vereniging waarvan het team onvolledig is, een 
boete opleggen. 
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Artikel 37 Niet-opkomen van een team 
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd 

een van beide teams niet aanwezig is wordt het geacht te laat te zijn opgekomen. Hiervan 
wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening 
gemaakt. De betrokken competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team een boete 
opleggen. 

2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vast-
gestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is 
wordt het als niet-opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aan-
wezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. 

3. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeenge-
komen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op over-
macht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide 
aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

4. Indien het team niet is opgekomen kan het een beroep doen op overmacht. Dit beroep 
dient uiterlijk 48 uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de wed-
strijd te zijn ingediend bij de betrokken competitieleider. Het team zendt een afschrift van 
het beroep aan de lid-vereniging van het andere team dat bij deze wedstrijd betrokken 
was. 

5. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake 
was van overmacht.  

6. Bij niet-opkomen stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw vast, 
en deelt dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk 
was vastgesteld, aan beide lid-verenigingen mee. Bij niet-opkomen in een beslissings-
wedstrijd is het wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd. 

7. Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider het niet-opgekomen 
team het maximaal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd in mindering 
brengen. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team 
niet aanwezig was, een boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aanspra-
kelijk stellen voor de door het aanwezige team gemaakte reiskosten en kosten voor 
zaalhuur. 

8. Indien een team zich in één competitie tweemaal schuldig heeft gemaakt aan niet-opko-
men in een competitiewedstrijd kan het door de betrokken competitieleider uit de competi-
tie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel 26 bij 
terugtrekking van een team. 

9. Een team waarvan slechts één speler/speelster opkomt wordt geacht niet te zijn opge-
komen. 

 
Artikel 38 Niet-opkomen van beide teams 
1. Indien 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de 

competitiewedstrijd geen van beide teams aanwezig is worden beide teams als niet-
opgekomen beschouwd, tenzij de betrokken competitieleider vaststelt dat er sprake is van 
overmacht.. 

2. Niet-opgekomen teams kunnen evenveel winstpunten in mindering krijgen  als het maxim-
aal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd is. 

3. De betrokken competitieleider kan de lid-verenigingen van niet-opgekomen teams een 
boete opleggen. 

4. De betrokken competitieleider stelt de competitiewedstrijd opnieuw vast en deelt de 
nieuwe datum, plaats en tijd binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd 
oorspronkelijk was vastgesteld aan beide lid-verenigingen mee. 
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Hoofdstuk 9 Structuur van de seniorencompetities 
 
Artikel 39 Omvang en structuur van de seniorencompetities 
1.  Er zijn landelijke competities voor seniorleden. De Competitiecommissie bepaalt jaarlijks 

de omvang en de structuur van deze competities. 
2.  Er zijn regionale competities voor seniorleden. De competitieleiders van die competities 

bepalen jaarlijks in overleg met de Competitiecommissie de omvang en de structuur van 
deze competities. 

3.  Het Bondsbestuur kan per klasse een maximum vaststellen aan het aantal teams van één 
lid-vereniging per afzonderlijke groep. 

 
Artikel 40 Promotie en degradatie  
1. De betrokken competitieleider bepaalt vóór aanvang van de competitie van elke klasse en 

groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie 
en degradatie. 

2. De in lid 1 genoemde regeling wordt vóór aanvang van de competitie gepubliceerd in de 
aanvullende bepalingen voor die competitie.  

3. Een lid-vereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de betrokken competitieleider(s) 
om een team in een lagere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het team (de teams) 
op grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande competitie zou 
(zouden) worden ingedeeld.  

4. De landskampioen van de jeugdcompetitie kan een plaats in de landelijke senioren-
competitie in de eerste competitie van het daarop volgende wedstrijdseizoen worden 
toegekend. Of en hoe dit plaatsvindt en onder welke voorwaarden wordt voor aanvang 
van de voorjaarscompetitie door de Competitiecommissie  bekend gemaakt.  

5. De Competitiecommissie bepaalt uit welke competities promotie naar een landelijke 
competitie plaatsvindt en bepaalt het aantal teams per regionale competitie dat kan 
promoveren naar de landelijke competitie. 

 
Artikel 41 Promotie bij keuze 
Indien, nadat promotie en degradatie volgens de door de betrokken competitieleiders 
vastgestelde regels zijn afgehandeld, in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant 
komen bepaalt de betrokken competitieleider volgens het gestelde in de Aanvullende 
Bepalingen voor de betreffende competitie of, hoe en door welke teams deze vacante 
plaatsen worden ingevuld. 
 
Artikel 42 Landskampioenschap  
Jaarlijks publiceert het Bondsbestuur voor aanvang van de teamopgave van de najaarscom-
petitie welk team aan het einde van het wedstrijdseizoen het recht krijgt de titel “verenigings-
kampioen van Nederland” te voeren. 
 
 
Hoofdstuk 10 Structuur van de jeugdcompetities 
 
Artikel 43 Omvang en structuur van de jeugdcompetities 
1. Er is een landelijke competitie voor jeugdleden. Het Bondsbestuur bepaalt jaarlijks de 

omvang en de structuur van deze competitie. 
2. Er zijn regionale competities voor jeugdleden. De competitieleiders van die competities 

bepalen jaarlijks in overleg met de Competitiecommissie de omvang en de structuur van 
deze competities. 

 
Artikel 44 Promotie  
1. Alle jeugdcompetities worden jaarlijks vóór aanvang van de najaarscompetitie door de 

betrokken competitieleiders ingedeeld op basis van de sterkte van de opgegeven teams. 
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2. De betrokken competitieleider bepaalt vóór aanvang van de najaarscompetitie van elke 
klasse en groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap 
en promotie voor de daarop volgende voorjaarscompetitie. 

3. De in lid 2 genoemde regeling wordt vóór aanvang van de competitie gepubliceerd in de 
aanvullende bepalingen voor de betreffende competities. 

4. In jeugdcompetities vindt geen degradatie plaats. Een lid-vereniging kan voor de 
voorjaarscompetitie een schriftelijk verzoek indienen bij de HJCL om in een lagere klasse 
ingedeeld te worden dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op grond van de 
behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande najaarscompetitie zou(den) worden 
ingedeeld.  

5.  De Competitiecommissie bepaalt in overleg met de competitieleiders uit welke competities 
promotie naar de landelijke competitie plaatsvindt en bepaalt het aantal teams per 
regionale competitie dat kan promoveren naar de landelijke competitie. 

 
Artikel 45 Promotie bij keuze 
Indien, nadat promotie volgens de door het Bondsbestuur vastgestelde regels is afgehandeld, 
in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen bepaalt de betrokken competitie-
leider of, hoe en door welke teams deze vacante plaatsen worden ingevuld. 
 
Artikel 46 Kampioensgroepen meisjes en jongens  
1. Indien in de landelijke jeugdcompetitie het aanbod van teams groot genoeg is wordt in de 

voorjaarscompetitie een kampioensgroep gevormd.  
2. De speelwijze in deze kampioensgroep wordt door de HJCL gepubliceerd vóór aanvang 

van de teamopgave voor de voorjaarscompetitie. 
 
 
Hoofdstuk 11 Bondsscheidsrechters 
 
Artikel 47 Bondsscheidsrechters 
1. Het Bondsbestuur kan voor competitiewedstrijden in door haar aan te wijzen klassen 

bondsscheidsrechters aanstellen. 
2. Lid-verenigingen die met een of meer teams in de in het vorige lid bedoelde klassen 

uitkomen kunnen door het Bondsbestuur belast worden met een heffing.  
3. Naast de in artikel 20 genoemde taken heeft de bondsscheidsrechter tevens tot taak het 

invullen van het wedstrijdformulier en, vóór de aanvang van de competitiewedstrijd, het 
controleren van het materiaal, de grootte van de speelruimte en de verlichting. Daarnaast 
heeft de bondsscheidsrechter tot taak het (doen) uitvoeren van de bepalingen zoals 
opgenomen in de onderdelen 3.3.2, 3.4 en 3.5.1. van de Spelregels. 

 Als het materiaal en/of de speelruimte en/of de verlichting niet langer blijkt te voldoen aan 
de voorschriften kan hij de competitiewedstrijd laten staken. Hij meldt de door hem geno-
men maatregelen aan de betrokken competitieleider. 

4. De bondsscheidsrechter die aangifte wil doen van een overtreding van de reglementen 
bij de Tuchtcommissie informeert, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verlangd kan 
worden, daarover de aanvoerders, coaches of NPC’s van beide teams en maakt 
daarvan aantekening op het wedstrijdformulier. 

5. Een bondsscheidsrechter heeft het recht bij zeer dringende redenen een competitie-
wedstrijd te staken of een competitiewedstrijd niet te laten aanvangen. 

6. De bondsscheidsrechter heeft daarnaast als taak het uitvoeren van het penalty point 
systeem. Het penalty point systeem wordt jaarlijks vastgesteld door het Bondsbestuur.  

7. Een beslissing van de bondsscheidsrechter is bindend. 
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Hoofdstuk 12 Slotbepaling 
 
Artikel 48 Beslissing in gevallen waarin dit reglement niet voorziet  
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Competitiecommissie, na overleg 

met de betrokken competitieleider(s). Indien tijdens een competitiewedstrijd zich een 
dergelijk geval voordoet beslist voor die competitiewedstrijd éénmalig de betrokken 
competitieleider. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet voorzag alsmede zijn 
beslissing aan de Competitiecommissie.  

2.  De Competitiecommissie meldt al de door hen ontvangen meldingen en de door hen 
genomen beslissingen in deze zaken aan het Bondsbestuur. 
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BIJLAGE bij het Competitiereglement 2023: Organisatiestructuur competities 
      

Bondsraad:  

Bondsraad 
Besluitvorming over Strategisch Beleid  

Vaststelling Competitiereglement  
Toetsing of Bondsbestuur vastgestelde beleid uitvoert  

      
Bondsbestuur:  

Bondsbestuur 

(Voorbereiding van en) besluitvorming over Strategisch Beleid en begroting.  
Voorbereiding van (en besluitvorming over) aanpassingen van het Competitiereglement naar aanleiding 
van zaken waarin het Competitiereglement niet voorziet.  
Besluitvorming beleidsvoorstellen mbt welke competitievormen bestaan en welke competitievormen in 
welke competitie worden toegepast.  
      
Bondsbureau:  

Bondsbureau (Sportparticipatie - 
Wedstrijdsport) 

Levert, in samenwerking met de Competitiecommissie, input voor beleid: competitievormen, reglementen 
en uitbreiding aanbod, Jaarplan en uitvoeringsplannen, begroting en budgetten. Afstemming over alle 
competities met Competitiecomissie en CL's. Betrokken bij de Ledenparticipatie. Beheer/ontwikkeling 
applicaties (bijv. NAS/NTTB App).  
Bondsbureau maakt geen onderdeel uit van de Competitiecommissie.  
      
Competitiecommissie:   

Competitiecommissie 

Mandaat van het Bondsbestuur voor nemen van besluiten voor alle landelijke en regionale competities 
binnen de bestaande situatie / reglementen.  
Wordt geraadpleegd in beleidsvorming, aanpassingen in competities, vertaling beleid naar reglementen en 
uitvoering.  

Behandelen en beslissen over protesten en bezwaren tegen besluiten van competitieleiders, voor zover er 
geen sprake is van strafbare feiten waarvoor aangifte bij de Tuchtcommissie moet worden gedaan.  

Toezicht op en toetsing van de Aanvullende Bepalingen van de competities en waar nodig besluiten over 
aanpassingen daarvan en vervolgens het opleggen van die aanpassingen aan CL's.   
Indien nodig opdrachten geven aan competitieleiders.   
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Competitieleiders:   

Alle competities onder de NTTB vlag: 
landelijke en regionale competities, 

bekercompetities, starterscompetities, etc. De 
hoeveelheid vormen is onbeperkt. 

Besluiten nemen binnen de kaders van de reglementen en uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering van de 
competitie (omvang en structuur, indelingen, toewijzen van teams in klasses, opstellen en waar nodig 
wijzigen wedstrijdroosters, bepalen invalverboden/beperkingen, standen opmaken en publiceren, bewaken 
ordelijk verloop competitie, waar nodig boetes opleggen voor in boetelijst vastgelegde overtredingen. 
Communicatie Aanvullende Bepalingen (voorheen competitieboeken/ Aanwijzing CL, etc), Behandeling 
dispensatie verzoeken jeugdspelers in een regiocompetitie. etc.)  
Stelt de Aanvullende Bepalingen op en voert deze uit waarbij de ledenparticipatie de nodige aandacht 
krijgt.  

Legt deze Aanvullende Bepalingen voor aan de Competitiecommissie ter toetsing.  
Adviseert Competitiecommissie over voortgang competitie en uitvoering daarvan.  
Geeft input aan de Competitiecommssie voor besluitvorming in geval van protest (zowel gevraagd als 
ongevraagd).  
Is betrokken bij de ledenparticipatie mbt de competitie.  
Input / innovatieve ideeen aandragen voor nieuwe vormen (in afstemming met Competitiecommissie en 
Bondsbureau).        

Tuchtcommissie: Rechtsprekende instantie die na aangifte oordeelt of er sprake is van een volgens het 
Tuchtreglement strafbaar feit of handeling en, indien dat het geval is, sancties kan opleggen aan leden, 
verenigingen, organen en andere bij tafeltennis betrokken personen, organen of instanties. 

 

 

   
     
Commissie van Beroep: Rechtsprekende instantie die na aangifte oordeelt of er sprake is van een 
volgens het Tuchtreglement strafbaar feit of handeling en, indien dat het geval is, sancties kan opleggen 
aan leden, verenigingen, organen en andere bij tafeltennis betrokken personen, organen of instanties.  

 

         
College van Arbiters: College dat geschillen tussen personen en organen behandelt die samenhangen 
met beoefening van de tafeltennissport en hierover bindende uitspraken doet om het geschil te beslechten.  

 

   
      
Reglementscommissie: Commissie van de Bondsraad die toeziet op de systematiek en de ordening van 
de Statuten en Reglementen van de NTTB en de Bondsraad, het Bondsbestuur en alle andere personen 
en organen die dit wensen adviseert bij het ontwerpen van Statuten en reglementen of bepalingen daarin.  
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Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 16 – agendapunt 6a.iv 
 
 
 
 
 

IV. TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 
 
 

 
TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave december 2022 
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Hoofdstuk 1 Begrippen  
 
Artikel 1 Algemeen  
Evenement: een toernooi, een wedstrijd, een meerkamp. 
Toernooi: een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen, dat binnen een 

vastgesteld tijdsbestek wordt gespeeld en waaraan bij aanvang meer 
dan twee deelnemers, twee paar deelnemers of meer dan twee 
teams behorende tot meer dan twee verenigingen deelnemen. 

Wedstrijd: een ontmoeting tussen twee deelnemers, twee paren deelnemers of 
twee teams. Een team kan bestaan uit twee of meer spelers. 

Meerkamp: een wedstrijdenreeks waaraan drie of meer personen deelnemen, 
waarbij alle deelnemers ten minste éénmaal in een wedstrijd tegen 
elkaar uitkomen. 

Evenementenseizoen: het tijdvak van 1 juli t/m 30 juni.  
Bondsvertegen- 
woordiger: door het Bondsbestuur benoemde bondsfunctionaris als bedoeld in 

artikel 35 van het Algemeen Reglement die is belast met het toezicht 
op de organisatie en het verloop van een evenement. Een Bondsver-
tegenwoordiger is een meerderjarig NTTB-lid dat aan de in dit 
reglement voor het betreffende evenement gestelde eisen voldoet. 
Indien de Bondsvertegenwoordiger niet aan de gestelde eisen 
voldoet kan het Bondsbestuur daarvoor dispensatie verlenen.  

Toernooileider: een door de organisator aan te wijzen meerderjarig NTTB-lid, dat 
met de algehele leiding van het evenement is belast. Deze 
toernooileider dient in bezit te zijn van het NTTB-diploma 
Toernooileider dat benodigd is voor het desbetreffende evenement. 
Indien de toernooi-leider niet in het bezit is van het benodigde 
diploma Toernooileider moet de toernooileider dispensatie hebben 
verkregen van het Bondsbestuur.  

Wedstrijdleiding: één of meerdere door de organisator aan te wijzen natuurlijke 
personen, aan wie de toernooileider de uitvoering van de wedstrijd-
technische onderdelen van een evenement heeft gedelegeerd. 

Bondsbestuur: het Bondsbestuur zoals omschreven in artikel 14 Statuten.  
Toernooilicentie: een van bondswege verstrekte aanduiding van de speelsterkte die in 

de ledenadministratie van de NTTB wordt geregistreerd en door het 
Bondsbestuur wordt gepubliceerd. 

Bondsscheidsrechter: een NTTB-lid dat voldoet aan de gestelde eisen om te kunnen 
optreden als bondsscheidsrechter. 

 
 
Hoofdstuk 2 Soorten evenementen 
 
Artikel 2 Indeling van en deelname aan evenementen 
1. I-evenementen 

Internationale evenementen in Nederland 
2. N-evenementen 

Nationale evenementen, georganiseerd op initiatief van de NTTB, waarbij wordt gespeeld 
volgens NTTB-reglementering. Binnen deze groep worden onderscheiden: 

• N-I-evenementen 
Nationale evenementen waar gespeeld wordt volgens internationale regels. 

• N-S-evenementen 
Nationale evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. parasporters). 

• N-X-evenementen 
Nationale evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden 
gespeeld/georganiseerd. 
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3. O-evenementen 
Overige evenementen, waarbij wordt gespeeld volgens NTTB-reglementering. Binnen 
deze groep worden onderscheiden:  

• O-L-evenementen 
Overige evenementen voor NTTB-leden. 

• O-S-evenementen 
Overige evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. parasporters). 

• O-X-evenementen 
Overige evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden 
gespeeld/georganiseerd. 

4. Combinaties van evenementen zijn mogelijk. De specificatie voor deelname wordt 
geregeld in de uitnodiging tot inschrijving. 

 
Artikel 3 Beperkingen ten aanzien van deelname  
Aan een I-, N-, N-S- en N-X-, O-L-, O-S- en O-X-evenement kunnen door het Bondsbestuur of 
de organisator beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de deelname als bedoeld in 
artikel 2 van dit reglement. Door de organisator in te stellen beperkingen dienen goedgekeurd 
te worden door het Bondsbestuur.  
 
 
Hoofdstuk 3 Organisatie van evenementen 
 
Artikel 4 Organisator 
Organisator van een evenement kan zijn: 
1. het Bondsbestuur; 
2. een lid-vereniging ; 
3. een meerderjarig NTTB-lid; 
4. een meerderjarige natuurlijke persoon niet lid zijnde van de NTTB;  
5. een rechtspersoon niet lid zijnde van de NTTB.  
Het Bondsbestuur kan de organisatoren genoemd onder de leden 4 en 5 toestaan een niet-
NTTB-lid als toernooileider en/of wedstrijdleiding aan te stellen.  
 
Artikel 5 Toestemming voor organisatie 
1. Voor het organiseren van een I-, N-, N-I, N-S-, O-L- en O-S-evenement is de toestemming 

vereist van het Bondsbestuur. Toestemming wordt in beginsel verleend als aan de voor-
waarden die zijn opgenomen in het handboek Toernooiorganisatie is voldaan. 

2. Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde 
evenementen behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op 
andere dan door de ETTU en/of de ITTF vastgestelde data de toestemming van het 
Bondsbestuur.  

 
Artikel 6 Evenementenagenda 
Het Bondsbestuur publiceert ten minste éénmaal per jaar op een door hem te bepalen tijdstip 
een evenementenagenda. Op deze agenda worden minimaal de I-, N-, N-I-, N-S-, O-L en O-S-
evenementen vermeld. 
 
Artikel 7 Uitnodiging tot inschrijving 
De organisator is verplicht een evenement via een uitnodiging tot inschrijving aan te kondigen. 
Deze uitnodiging dient, voordat deze door de organisator wordt verzonden, door het Bondsbe-
stuur te worden goedgekeurd. In deze uitnodiging dienen ten minste de bepalingen te worden 
vermeld welke in de voor dit evenement geldende handboeken zijn opgenomen. Deze 
bepalingen zijn bindend voor het gehele evenement.  
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Hoofdstuk 4 Bevoegdheden 
 
Artikel 8 Reglementering 
Op  alle I-, N-, N-I-, N-S- en O-L- en O-S-evenementen zijn dit reglement en de hieraan 
verbonden handboeken van toepassing. Dit reglement en de hieraan verbonden handboeken 
zijn eveneens van toepassing op evenementen met buitenlandse deelname, tenzij het 
evenement wordt georganiseerd door ITTF en/of ETTU, of wordt gespeeld onder auspiciën 
van de ITTF of de ETTU. De reglementen van ITTF en/of ETTU zijn dan bepalend. 
 
Artikel 9 Toezicht op de organisatie 
Gedurende de organisatie van een evenement wordt de NTTB vertegenwoordigd door een 
bondsvertegenwoordiger als bedoeld in artikel 1.  
 
Artikel 10 Aanwijzing bondsvertegenwoordiger 
1. De organisator van een I-, N-, N-I-, N-S-, O-L- of O-S-evenement krijgt, tegelijk met de toe-

stemming tot het houden van het evenement, door het Bondsbestuur een bondsvertegen-
woordiger toegewezen.  

2. Bij een N-I-evenement benoemt het Bondsbestuur daarnaast een jury, bestaande uit de 
bondsvertegenwoordiger, een lid van het Bondsbestuur en een vertegenwoordiger van de 
organisator. De jury heeft bij N-I-evenementen alle bevoegdheden welke in de artikelen 
13 en 15 van dit reglement zijn toegeschreven aan de bondsvertegenwoordiger. 

 
Artikel 11 Taak bondsvertegenwoordiger  
De taak van de bondsvertegenwoordiger is het erop toezien dat de belangen van de NTTB en 
van zijn leden worden behartigd en dat de reglementen van de NTTB en, voor zover van 
toepassing, de ITTF- en/of ETTU-reglementen worden nageleefd. De bondsvertegenwoordiger 
begeleidt het evenement en heeft bij I-, N-, N-I-, N-S-, O-L- en O-S-evenementen in dat kader 
de in de hoofdstukken 3.3.1. en 3.3.3. van de Spelregels genoemde en van de letter 'C' 
voorziene taken.  
 
Artikel 12 Eisen aan een bondsvertegenwoordiger 
1. Een bondsvertegenwoordiger bij een I-, N-, N-I-, N-S-, O-L- of O-S-evenement dient in bezit 

te zijn van het voor het betreffende evenement vereiste NTTB-diploma Toernooileider, het 
ITTF-diploma Referee of moet een daaraan gelijkwaardige opleiding binnen de NTTB met 
goed gevolg hebben voltooid. Een bondsvertegenwoordiger bij een I- of N-evenement, 
waarbij alle wedstrijden worden geleid door bondsscheidsrechters, dient in het bezit te zijn 
van het ITTF-scheidsrechtersdiploma. 

2. Het Bondsbestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli een lijst op van bondsvertegenwoordigers.  
 
Artikel 13 Bevoegdheid bondsvertegenwoordiger  
De beslissingen van de bondsvertegenwoordiger inzake de uitleg van de reglementen zijn 
bindend. Indien de bondsvertegenwoordiger bij de uitvoering van zijn taak belemmerd wordt 
c.q. indien de toernooileider weigert door de bondsvertegenwoordiger gegeven aanwijzingen 
op te volgen, heeft de bondsvertegenwoordiger het recht om het evenement geheel of 
gedeeltelijk af te gelasten. De consequenties van een dergelijke afgelasting komen voor reke-
ning van de organisator van het evenement. 
 
Artikel 14 Leiding van wedstrijden door bondsscheidsrechters 
De organisator kan het Bondsbestuur verzoeken om wedstrijden door gediplomeerde scheids-
rechters te laten leiden. Het Bondsbestuur bepaalt of het verzoek kan worden ingewilligd en 
wijst bij inwilliging deze scheidsrechters aan. De kosten van de scheidsrechters komen ten 
laste van de organisator.  
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Artikel 15 Protesten deelnemer 
Naast hetgeen in hoofdstuk 3.3.3. van de Spelregels is bepaald geldt dat tegen een beslissing 
van een toernooileider respectievelijk een scheidsrechter een deelnemer alleen kan proteste-
ren bij de bondsvertegenwoordiger. Indien de deelnemer door de bondsvertegenwoordiger in 
het gelijk wordt gesteld, geeft de bondsvertegenwoordiger aan of, en zo ja op welke wijze, de 
gevolgen van de onjuiste beslissing ongedaan gemaakt dienen te worden. 
 
Artikel 16 Taken van de scheidsrechter 
1. Voor wedstrijden die niet geleid worden door bondsscheidsrechters wordt voor elke 

wedstrijd een scheidsrechter aangewezen. Alle in artikel 6 leden 1b, c en d van de Statu-
ten genoemde leden kunnen als scheidsrechter optreden. 

2. De scheidsrechter moet erop toezien dat de spelregels in acht worden genomen en dat de 
reglementen van de NTTB, voor zover deze betrekking hebben op de wedstrijden in het 
toernooi, worden nageleefd. 

3. Na elk punt moet de scheidsrechter de stand in de game afroepen. Hij draagt zorg voor 
het aantekenen van uitslagen op het wedstrijdformulier.  

4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake 
de te volgen speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn 
mening over het vertoonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens rally’s aan de spelers/ 
speelsters adviezen of aanwijzingen worden gegeven of opmerkingen worden gemaakt. 

5. De scheidsrechter moet erop toezien dat de spelers/speelsters en de coach zich houden 
aan de algemene normen van fatsoen. 

 
Artikel 17 Vervanging van de scheidsrechter 
Elke speler heeft het recht tijdens het spelen van een wedstrijd op zijn verzoek éénmaal door 
de toernooileider een andere scheidsrechter toegewezen te krijgen, met dien verstande dat de 
vervangen scheidsrechter nimmer ten tweede male in dezelfde wedstrijd als scheidsrechter 
kan worden aangewezen. 
Een speler kan niet eisen dat een door het Bondsbestuur aangewezen bondsscheidsrechter 
wordt vervangen. 
 
Artikel 18 Verbod tot verder spelen 
De toernooileider kan een deelnemer het spelen c.q. het verder spelen van één of meer wed-
strijden van het evenement ontzeggen indien: 
1. de deelnemer niet in bezit is van een geldig lidmaatschapsbewijs; 
2. de deelnemer zich niet houdt aan een hem door de toernooileider gegeven aanwijzing en/of 

opdracht; 
3. een deelnemer zich onttrekt aan zijn plicht om een wedstrijd te leiden;  
4. een deelnemer niet op de aangegeven aanvangstijd van de wedstrijd bij de tafel waarop de 

wedstrijd gespeeld dient te worden aanwezig is; 
5. een deelnemer strafbare handelingen en/of overtredingen pleegt zoals omschreven in de 

artikelen 5 en 6 van het Tuchtreglement.  
Een deelnemer die een verbod tot verder spelen heeft gekregen wordt uit de uitslag van de 
betreffende wedstrijd of meerkamp verwijderd. Resultaten uit eerdere onderdelen van het 
evenement worden niet gewijzigd. 
 
Artikel 19 Verbod tot deelname 
1. Het is de bondsvertegenwoordiger en de toernooileider verboden om zelf deel te nemen 

aan het evenement. 
2. Deelname is niet toegestaan indien een deelnemer als gevolg van overheidsrichtlijnen niet 

aan sportactiviteiten mag deelnemen. Het Bondsbestuur kan nadere voorwaarden stellen 
op basis van de betreffende overheidsrichtlijnen. 
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Hoofdstuk 5 Financiële verplichtingen 
 
Artikel 20 Risico  
Evenementen worden georganiseerd voor rekening en risico van de organisator tenzij het 
Bondsbestuur vooraf schriftelijk met de organisator anders is overeengekomen. 
 
 
Hoofdstuk 6 Rechten en plichten van organisator en deelnemers  
 
Artikel 21 Rechten en plichten 
Voor alle deelnemers gelden gelijke voorwaarden voor deelname aan een evenement. Indien 
hiervan wordt afgeweken, moet dit worden vermeld in de in artikel 7 van dit reglement 
genoemde uitnodiging tot inschrijving. 
 
Artikel 22 Verplichtingen bij inschrijving 
De inschrijving dient door de deelnemer zelf of namens hem door zijn vereniging te geschie-
den. De organisator kan schriftelijke inschrijving verplicht stellen. De deelnemer is zelf verant-
woordelijk voor zijn inschrijving. 
Inschrijving voor een evenement verplicht tot deelname met alle rechten en financiële en admi-
nistratieve verplichtingen van dien. 
 
Artikel 23 Weigeren inschrijving 
De toernooileider heeft het recht na overleg met de bondsvertegenwoordiger een inschrijving 
te weigeren. De inschrijver ontvangt van de organisator een kennisgeving van de weigering 
met vermelding van de reden(en); indien de inschrijving wordt geweigerd, dient het eventueel 
betaalde inschrijfgeld te worden gerestitueerd. 
De toernooileider is verplicht een inschrijving te weigeren indien een inschrijver een speel-
verbod voor toernooien is opgelegd door de Tuchtcommissie, het Bondsbestuur of een ander 
daartoe bevoegd orgaan van de NTTB. In die gevallen hoeft het eventueel betaalde inschrijf-
geld niet te worden gerestitueerd. 
 

Artikel 24 Tonen toernooilicentie  
Elk lid is verplicht zijn lidmaatschapsbewijs tijdens het evenement op eerste verzoek van de 
toernooileider, bondsvertegenwoordiger of scheidsrechter te tonen.  
 
Artikel 25 Gratis toegang 
Organisatoren van evenementen zijn verplicht op verzoek van de betreffende vereniging c.q. 
groep van verenigingen, de begeleiders van jeugdleden in het bezit te stellen van ten minste 
één gratis toegangsbewijs per vijf deelnemende jeugdleden. De houder van dit toegangsbewijs 
dient de richtlijnen van de toernooileider op te volgen. 
 
Artikel 26 Leiden van wedstrijden 
De toernooileider kan iedere deelnemer verplichten tot het leiden van wedstrijden. 
 
 
Hoofdstuk 7 Handboeken en richtlijnen 
 
Artikel 27 Handboeken en richtlijnen 
1. De organisator van een evenement wordt geacht de hieronder vermelde handboeken toe te 

passen:  
 1. Handboek Meerkampen; 
 2. Handboek Toernooi-organisatie; 
 3. Handboek Toernooivormen en Toernooischema's. 
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Hoofdstuk 8 Uitslagen van wedstrijden 
 
Artikel 28 Uitslagen 
De uitslag van een toernooi, wedstrijd of meerkamp wordt bepaald volgens de in de Spelregels 
en het Handboek Meerkampen vastgestelde regels.  
 
 
Hoofdstuk 9 Slot 
 
Artikel 29 Beslissing Bondsbestuur 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bondsbestuur. Indien tijdens een eve-
nement zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor dat evenement éénmalig de bondsver-
tegenwoordiger. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet voorzag alsmede zijn 
beslissing aan het Bondsbestuur. 
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Hoofdstuk 1 Begrippen  
 

Artikel 1 Begrippen  
Trainer: een gewoon lid, persoonlijk lid, Erelid of Lid van Verdienste dat in bezit 

is van een trainersdiploma. 
Trainersopleiding: een door de verantwoordelijke minister erkende opleiding tot tafelten-

nistrainer. 
Diploma: een door de NTTB en de verantwoordelijke minister afgegeven bewijs-

stuk voor het met goed gevolg afsluiten van een trainersopleiding.  
Bijscholingen: alle door de NTTB of door een contractueel met de NTTB verbonden 

partner te houden bijeenkomsten, die beogen de kennis en vaardighe-
den van trainers te verdiepen, uit te breiden en/of te hernieuwen. 
Hieronder kunnen ook door andere, bij de ETTU en/of ITTF aangeslo-
ten bonden, georganiseerde bijeenkomsten vallen. Een en ander is ter 
beoordeling van het Bondsbestuur. 

Trainerslicentie: een door de NTTB verstrekt bewijsstuk dat het recht verleent de functie 
van trainer uit te oefenen.  

Rustende licentie: een door de NTTB verstrekt bewijsstuk, dat aangeeft dat de trainer wel 
actief is maar niet aan de in dit reglement genoemde eisen tot behoud 
van zijn licentie kan voldoen. 

Wedstrijdseizoen: de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. 
 
 
Hoofdstuk 2 Bevoegdheid tot het geven van training  
 
Artikel 2 Bevoegdheid tot het geven van training  
Een trainer is alleen bevoegd tot het geven van training als hij in bezit is van een trainerslicen-
tie zoals genoemd in artikel 4.  
 
Artikel 3 Diploma's 
1. De NTTB kent de volgende diploma's: 
 a. Tafeltennisbegeleider 1  
 b. Tafeltennistrainer 2  
 c. Tafeltennistrainer 3  
 d. Tafeltennistrainer 4 
 e. Tafeltennistrainer 5  
2. Aan leden, in bezit van door andere organisaties en/of een andere bij de ITTF en/of de 

ETTU aangesloten bond uitgegeven diploma's, verklaringen en/of aantekeningen, waarvan 
de gelijkwaardigheid aan de in lid 1 vermelde diploma's kan worden vastgesteld, kan door 
het Bondsbestuur een bewijs van gelijkwaardigheid worden afgegeven. Hiervoor dient een 
schriftelijke aanvraag van de betrokkene, vergezeld van door het Bondsbestuur nodig 
geachte stukken, te worden overlegd. 

 
Artikel 4 Trainerslicenties 
1. De NTTB kent de volgende trainerslicenties: 
 a. Licentie 1: trainer met certificaat Tafeltennisbegeleider 1 
 b. Licentie 2: trainer met diploma Tafeltennistrainer 2 
 c. Licentie 3: trainer met diploma Tafeltennistrainer 3 
 d. Licentie 4: trainer met diploma Tafeltennistrainer 4 
 e. Licentie 5: trainer met diploma Tafeltennistrainer 5 
2. Voor het verkrijgen van de betreffende licentie is een van de in artikel 3 vermelde diploma's 
vereist. 
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Hoofdstuk 3 Geldigheid trainerslicentie 
 
Artikel 5 Geldigheid trainerslicentie 
1. De geldigheidsduur is: 
 a. voor een licentie 1: 10 jaar  
 b voor een licentie 2 of 3: 4 jaar  
 c. voor een licentie 4: 3 jaar  
 d. voor een licentie 5: 1 jaar 
 gerekend vanaf 1 juli volgend op de op de licentie vermelde aanvangsdatum van geldigheid. 
2. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de trainerslicentie kan deze worden 

verlengd indien aan de in lid 3 t/m 5 vermelde eisen voor de betreffende licentie is voldaan. 
3. Voor de tafeltennistrainers 2 t/m 5 worden punten toegekend voor het aantal gegeven 

trainin-gen, het bijhouden van vakliteratuur, de gevolgde bijscholingen en optredens als 
beoordelaar, begeleider of docent. Voor de houders van een licentie 1 worden punten 
toegekend voor het aantal optredens als begeleider. 

4. Jaarlijks, uiterlijk op 1 juli, publiceert het Bondsbestuur een overzicht van de voorwaarden 
die aan verlenging van de licenties wordt gesteld, waaronder de voor licentiebehoud 
vereiste bijscholingen en andere activiteiten en de bijbehorende aantallen punten. 

5. De voorwaarden voor verlenging van een licentie worden getoetst aan de door het Bonds-
bestuur gepubliceerde voorwaarden ten tijde van de aanvangsdatum van de verstreken 
licentie. 

 
Artikel 6 Vervallen van de trainerslicentie 
De licentie vervalt wanneer het lidmaatschap van de NTTB van de trainer eindigt in de zin van 
artikel 8 van de Statuten.  
 
 
Hoofdstuk 4 Procedure aanvraag trainerslicentie 
 
Artikel 7 Procedure aanvraag trainerslicentie bij behalen trainersdiploma 
1. Trainers die met goed gevolg een trainersopleiding hebben afgerond en het bijbehorende 

diploma hebben verkregen ontvangen kosteloos een trainerslicentie. 
2. Alle andere trainers die geen licentie hebben en deze willen verkrijgen dienen een trainers-

licentie aan te vragen bij het Bondsbestuur. Het Bondsbestuur kan de behandeling van 
aanvragen delegeren aan een door hem ingestelde werkgroep. 

3. Het Bondsbestuur kan voorwaarden stellen aan het verkrijgen van een trainerslicentie door 
de in lid 2 genoemde trainers. 

 
Artikel 8 Procedure verlenging trainerslicentie 
1. Het Bondsbestuur registreert de deelname van de licentiehouders aan technische bijeen-

komsten en de optredens als beoordelaar, begeleider of docent voor de betreffende 
trainersopleiding. 

2. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de licentie bepaalt het Bondsbestuur of de 
betreffende licentiehouder voldoet aan de eisen met betrekking tot het volgen van bijscho-
lingen en optredens als beoordelaar, begeleider of docent. Indien de licentiehouder voldoet 
aan de gestelde eisen wordt de licentie verlengd. De trainer ontvangt hiervan een 
schriftelijke bevestiging. Indien de licentiehouder volgens de registratie niet voldoet aan de 
gestelde eisen ontvangt hij de benodigde documenten om verlenging van de licentie aan te 
vragen. De licentiehouder dient binnen 3 maanden aan het Bondsbestuur aan te tonen dat 
hij voldoet aan de eisen met betrekking tot het volgen van bijscholingen en optredens als 
beoordelaar, begeleider of docent. Indien de licentiehouder tijdig aan kan tonen dat hij 
voldoet aan de voorwaarden van de betreffende licentie wordt zijn trainerslicentie verlengd. 
De trainer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. 
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3. De schriftelijke bevestiging van de verlenging van de licentie is alleen geldig indien de 
trainer bij het aanvaarden van de licentie door het ondertekenen van de licentie verklaart 
dat hij heeft voldaan aan de in lid 2 genoemde voorwaarden, zoals het geven van 
voldoende trainingen en het bijhouden van de vakliteratuur. Het Bondsbestuur ontvangt 
een kopie van de getekende licentieverklaring.  

 
Artikel 9 Weigeren verstrekken licentie 
Het Bondsbestuur heeft de bevoegdheid een trainerslicentie niet te verstrekken dan wel niet te 
verlengen. Het besluit hiertoe dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene te 
worden medegedeeld.  
 
Artikel 10 Registratie trainerslicenties 
1. De licentie wordt opgenomen in de ledenadministratie.  
2. Jaarlijks publiceert het Bondsbestuur in januari een lijst van trainers die in bezit zijn van een 

geldige licentie.  
 
Artikel 11 Dispensatie 
1. Het Bondsbestuur kan dispensatie verlenen van de bepalingen van de artikelen 3, 5 lid 2 

t/m 5, 7 en 8 van dit reglement.  
2. Een trainer die gedurende de geldigheidsperiode van de licentie niet voldoet aan de eisen 

tot behoud van de licentie zoals beschreven in artikel 5 en 8 kan een aanvraag indienen 
tot het verkrijgen van een nieuwe licentie. Het Bondsbestuur bepaalt de voorwaarden 
waaraan de trainer moet voldoen om een nieuwe licentie te verkrijgen.  

3. Een trainer kan bij het Bondsbestuur een verzoek indienen tot het verkrijgen van een 
rustende licentie, indien hij kan aantonen wel actief te zijn, maar niet in staat is aan de 
eisen tot behoud van de licentie te voldoen. Het Bondsbestuur bepaalt de voorwaarden 
waaronder deze rustende licentie kan worden verleend. Een rustende licentie is maximaal 
10 jaar geldig, gerekend vanaf het einde van de geldigheidsperiode van de licentie van de 
trainer. Zodra de trainer binnen die 10 jaar heeft voldaan aan de eisen tot behoud van de 
betreffende licentie wordt die licentie opnieuw verleend.  

 
 
Hoofdstuk 5 Overig 
 
Artikel 12 Slotbepaling 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bondsbestuur. 
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Artikel 1   
De oproeping ter vergadering van de Bondsraad (BR) en een bondsraadsvergadering (BRV) 
vinden plaats conform het gestelde in de Statuten artikel 17 leden 1 en 2 en artikel 18 leden 1, 
3 en 4. 
 
Artikel 2   
De duur van de vergadering, exclusief schorsing voor gebruik van een maaltijd, is in principe 
maximaal 5 klokuren. Dreigt deze duur overschreden te worden, dan beslist de BR over 
verlenging dan wel verdaging. 
 
Artikel 3  
De ontstentenis van enig BR-lid blijkt door het enkelvoudig feit van zijn niet aanwezig zijn in het 
vergaderlokaal dan wel de elektronische omgeving waarbinnen de vergadering wordt 
gehouden. 
 
Artikel 4  
Bij de opening en na een schorsing van de vergadering wordt aan de hand van de presentie-
lijst nagegaan of ten minste de helft van het aantal BR-leden, dan wel hun plaatsvervangers, 
nog aanwezig is. 
Indien een schorsing langer dan 24 uur duurt dient opnieuw een presentielijst te worden 
getekend. 
 
Artikel 5  
Van de vergadering zelf wordt een besluitenlijst gemaakt waarin in ieder geval de genomen 
beslissingen en gehouden stemmingen zijn verwoord. Tevens wordt een geluidsopname van 
de gehele vergadering gemaakt. Leden van de Bondsraad en andere belangstellenden kunnen 
(delen van) deze geluidsopname beluisteren.  
 
Artikel 6  
Besluitenlijsten van een BRV alsmede een presentielijst dienen binnen twee weken in concept 
bij de BR-leden te zijn. 
Tot uiterlijk twee maanden na verzending van de concepten kunnen spreekgerechtigden op de 
betreffende BRV schriftelijk hun opmerkingen bij het Bondsbureau indienen. 
Alleen op een dergelijke manier schriftelijk en tijdig ingediende opmerkingen kunnen ter 
beoordeling aan de BR worden voorgelegd en eventueel door de BR als wijziging op de 
concepten worden vastgesteld. Indien geen opmerkingen zijn ingediend, wordt dit aan de BR 
medegedeeld bij de opening onder het punt Mededelingen. Indien onmiddellijk daarna geen 
bezwaren door BR-leden tegen deze mededeling worden ingebracht wordt het verslag geacht 
te zijn vastgesteld. De voorzitter constateert dit. 
 
Artikel 7  
De voorzitter van de NTTB, of bij zijn ontstentenis zijn plaatsvervanger, zit de vergadering van 
de BR voor.  
Bij ontstentenis van beiden benoemt de BR zelf een voorzitter. 
De BR kan bij gewone meerderheid van stemmen een ander dan de voorzitter van de NTTB 
aanwijzen als voorzitter van de vergadering: die ander hoeft geen Bondsraadslid te zijn. 
Bij vergaderingen conform artikel 18 lid 4 van de Statuten, welke niet door het Bondsbestuur 
zijn opgeroepen, benoemt de BR zelf uit haar midden een voorzitter. 
 
Artikel 8   
Indien er ten aanzien van een onderwerp meerdere voorstellen zijn ingediend, dan neemt de 
voorzitter tijdig contact op met de indieners. Op basis van deze contacten beslist de voorzitter 
in welke volgorde de voorstellen behandeld zullen worden. Het Bondsbestuur zal de door haar 
bepaalde volgorde tevoren schriftelijk aan de BR-leden doen toekomen.  
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Zodra uit deze volgorde enig voorstel door een besluit van de BR wordt vastgesteld, vervalt de 
behandeling van de overblijvende voorstellen met betrekking tot die materie. 
De indiener van een voorstel is bevoegd ter vergadering een voorstel in te trekken dan wel te 
vervangen door een geamendeerd voorstel. 
 
Artikel 9 
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van dit reglement staat het ieder BR-lid vrij 
om schriftelijke vragen in te dienen over verslagen van een BRV, voorstellen aan de 
Bondsraad, alsmede over alle andere stukken welke behoren bij de agenda van een BRV. 
Schriftelijke vragen aan het Bondsbestuur dienen uiterlijk drie weken voor een BRV bij het 
Bondsbestuur te worden ingediend. Het Bondsbestuur zal deze vragen schriftelijk 
beantwoorden. De antwoorden worden uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan een BRV 
verzonden aan de BR-leden, de plaats-vervangers en de adviseurs. 
 
Artikel 10  
Indien op enig voorstel een amendement wordt ingediend dat niet door de indiener wordt 
overgenomen, dan dient vóór de stemming over het voorstel eerst dit amendement, of indien 
het er meer zijn, eerst over die meerdere amendementen stemming plaats te vinden. In het 
laatste geval zal het naar de mening van de voorzitter meest verstrekkende amendement het 
eerst in stemming komen. Wordt enig amendement door een besluit van de BR vastgesteld, 
dan vervalt de stemming over alle andere amendementen die een gelijksoortige strekking 
hebben en zal bij stemming over het voorstel enkel het geamendeerde voorstel aan de orde 
zijn. 
 
Artikel 11   
Een amendement kan nimmer tot doel hebben de strekking van het voorstel te ontkrachten. 
 
Artikel 12   
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van dit reglement staat het ieder BR-lid vrij 
om, vanaf het ogenblik dat een voorstel ter kennis van de BR-leden is gebracht, ondertekende 
amendementen bij het Bondsbureau in te zenden tot maximaal zeven dagen vóór de datum 
van een BRV. De aldus tijdig ingestuurde amendementen zullen vermenigvuldigd worden en 
ter vergadering aan de BR-leden, de plaatsvervangers en de adviseurs worden uitgereikt. 
Amendementen op andere wijze ingediend, worden ter vergadering slechts voorgelezen. 
 
Artikel 13  
Hij die aan de beraadslagingen deelneemt kan slechts het woord voeren na het aan de 
voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. De voorzitter verleent het woord in de 
orde waarin het is gevraagd, tenzij de BR anders beslist. 
 
Artikel 14  
Een spreker mag in zijn rede niet gestoord worden, tenzij de voorzitter hem aan het opvolgen 
van dit reglement moet herinneren of hem wil verzoeken de nodige beknoptheid in acht te 
nemen. 
 
Artikel 15  
De orde der spreekbeurten kan verbroken worden wanneer een BR-lid of één der adviseurs 
het woord vraagt over een persoonlijk feit of over de orde. De voorzitter verleent het woord 
over een persoonlijk feit niet dan na een voorlopige aanduiding van dit feit. De voorzitter beslist 
of iets een persoonlijk feit is. Een voorstel van orde kan gedaan worden door de voorzitter, dan 
wel door een BR-lid. In het laatste geval komt een voorstel alleen in behandeling wanneer het 
ten minste door vier ter vergadering aanwezige BR-leden wordt ondersteund. 
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Artikel 16  
Een lid dat het woord voert kan daarbij moties over het in behandeling zijnde onderwerp 
indienen. Zulk een motie moet op schrift gesteld zijn en door de voorzitter ondertekend zijn. Zij 
kunnen alleen in behandeling genomen worden indien ze door ten minste vier in de 
vergadering aanwezige BR-leden zijn mede-ondertekend.  
Ook adviseurs van de BR kunnen moties indienen, mits deze afkomstig zijn van een 
commissie van de Bondsraad, het gevoelen weergeven van de meerderheid van die 
commissie, hetgeen blijkt door de ondertekening van de commissieleden die zich daarvoor 
hebben verklaard. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslagingen 
over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij de BR besluit haar later te doen geschieden. 
Een motie kan tot strek-king hebben de beraadslagingen te schorsen. 
De voorzitter bepaalt de volgorde van behandeling en stemming over moties van eenzelfde 
onderwerp.  
 
Artikel 17 
Indien een der sprekers zich naar het oordeel van de voorzitter uit in niet-welvoeglijke taal dan 
wel beledigende uitdrukkingen gebruikt, de orde verstoort of aanspoort tot onwettige 
handelingen, wordt dit door de voorzitter medegedeeld in een waarschuwing en krijgt spreker 
de gelegenheid de oorzaak die tot die waarschuwing heeft geleid ongedaan te maken.  
Indien betrokkene geen gebruik maakt van deze gelegenheid dan wel voort blijft gaan op de 
hiervoor omschreven wijze kan de voorzitter hem het woord ontnemen en bij herhaling zelfs 
uitsluiten van verdere deelname aan de vergadering. 
Deze bepaling is ook van toepassing op enig ander aanwezige persoon die zich, zonder het 
woord te hebben, toch dusdanig gedraagt. 
Op beslissingen van de voorzitter ingevolge dit artikel is geen beroep bij de BR mogelijk.  
 
Artikel 18  
De BR kan op voorstel van de voorzitter vóóraf dan wel in de loop van de behandeling over 
een onderwerp besluiten regels te stellen inzake de duur van de redevoeringen der sprekers. 
 
Artikel 19  
De voorzitter kan na sluiting van de behandeling over onderwerpen toelaten dat een BR-lid 
een stemverklaring aflegt. Na een stemming kunnen alsnog stemverklaringen worden 
afgelegd. De duur van een stemverklaring mag de tijd van twee minuten niet overschrijden. 
 
Artikel 20   
Zodra de voor een redevoering of stemverklaring gestelde maximum tijd dreigt te verstrijken, 
deelt de voorzitter dit aan de spreker mede. Deze dient zijn betoog dan af te ronden. 
  
Artikel 21  
De voorzitter kan de vergadering schorsen of sluiten indien hij dit met het oog op de loop der 
werkzaamheden of ter handhaving van de orde wenselijk acht. 
 
Artikel 22 
De BR kan besluiten de behandeling van reglementsartikelen aan de Reglementscommissie 
op te dragen, die alsdan in overleg treedt met het Bondsbestuur. 
 
Artikel 23  
De BR kan te allen tijde besluiten af te wijken van de bepalingen van dit reglement, indien niet 
de meerderheid der aanwezige BR-leden zich hiertegen verzet en de afwijking niet in strijd is 
met enig artikel uit de Statuten of het Algemeen Reglement van de NTTB. Bij een dergelijk 
besluit dient dit uitdrukkelijk in het verslag, met opgave van reden, te zijn weergegeven. 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Begeleider: degene die een sporter begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is 
(waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de 
plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. Sportbeoefening 
omvat zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een directe relatie met die 
sportbeoefening hebben. 
 
Registratiesysteem seksuele intimidatie: het door NOC*NSF beheerde systeem waarin 
daarvoor in aanmerking komende uitspraken van de Tuchtcommissie of van de Commissie 
van Beroep dan wel van de strafrechter, die betrekking hebben op een vastgestelde 
overtreding ter zake van seksuele intimidatie in relatie tot sportbeoefening binnen het 
verband van de NTTB, worden opgenomen. 
 
Registratiekamer van NOC*NSF: de kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van 
het registratiesysteem seksuele intimidatie. 
 
Artikel 2 Seksuele intimidatie 
1.  Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag 

met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van 
de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of 
beledi-gende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder seksuele 
intimidatie, zoals vermeld in dit lid, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 tot en met 
250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar 
gestelde feiten. 

2.  De in lid 1 vermelde artikelen 239 t/m 250 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar 
gestelde feiten, zijn hierna verkort weergegeven: 

 a.  schennis van de eerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 239 Wetboek van Strafrecht; 
 b.  het aanstotelijk doen zijn voor de eerbaarheid van een afbeelding of voorwerp, zoals 

bedoeld in artikel 240 Wetboek van Strafrecht; 
 c.  het verstrekken, aanbieden of vertonen van een afbeelding, voorwerp of gegevens-

drager aan een minderjarige jonger dan zestien jaar, bevattende een afbeelding waar-
van de vertoning schadelijk is te achten, zoals bedoeld in artikel 240a Wetboek van 
Strafrecht; 

 d.  het verspreiden, openlijk tentoonstellen vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren 
of in bezit hebben van een afbeelding (of van een gegevensdrager bevattende een 
afbeel-ding) van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van 
achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, zoals 
bedoeld in artikel 240b Wetboek van Strafrecht; 

 e.  verkrachting, zoals bedoeld in artikel 242 Wetboek van Strafrecht; 
 f.  het tegen de wil van een ander hebben van gemeenschap met een bewusteloze of 

geestelijk gestoorde, zoals bedoeld in artikel 243 Wetboek van Strafrecht; 
 g.  het hebben van gemeenschap met personen beneden de twaalf jaar, zoals bedoeld in 

artikel 244 Wetboek van Strafrecht; 
 h.  het hebben van gemeenschap met personen tussen de twaalf en zestien jaar, zoals 

bedoeld in artikel 245 Wetboek van Strafrecht; 
 i.  het door geweld of bedreiging feitelijk aanranden van iemands eerbaarheid, zoals 

bedoeld in artikel 246 Wetboek van Strafrecht; 
 j.  het hebben van ontucht met een bewusteloze, geestelijk gestoorde of met een minder-

jarige jonger dan zestien jaar, zoals bedoeld in artikel 247 Wetboek van Strafrecht; 
 k.  het uitlokken van minderjarigen tot achttien jaar tot ontucht door het doen van giften of 

beloften van geld of goederen, het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen 
voortvloeiend overwicht of anderszins door misleiding, zoals bedoeld in artikel 248a 
Wetboek van Strafrecht; 
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 l.  het ontucht plegen met een minderjarige, die de leeftijd van zestien jaar en nog niet de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, zoals bedoeld in artikel 248b Wetboek van 
Strafrecht; 

 m. het opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontucht met minderjarigen jonger dan 
achttien jaar of bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een 
daarvoor bestemde gelegenheid, zoals bedoeld in artikel 248c Wetboek van Strafrecht; 

 n.  het ontucht plegen met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan 
zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met zijn 
minderjarige bediende of ondergeschikte, zoals bedoeld artikel 249 Wetboek van 
Strafrecht; 

 o.  het bevorderen of opzettelijk teweegbrengen dat een derde ontucht pleegt met zijn 
minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waak-
zaamheid toevertrouwde minderjarige dan wel met zijn minderjarige bediende of onder-
geschikte zoals bedoeld artikel 250 Wetboek van Strafrecht. 

 Met betrekking tot elk vermeld artikel uit het Wetboek van Strafrecht geldt dat er sprake is 
van seksuele intimidatie wanneer voldaan is aan de criteria welke in de wettekst van de 
desbetreffende artikelen zijn vermeld. 

3.  Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor eenieder die onder 
de tuchtrechtspraak van de NTTB valt en/of die lid is van een andere sportbond. Voor 
leden die tevens begeleider bij dan wel werknemer van de NTTB of een andere sportbond 
of van een in de sportwereld werkzame rechtspersoon zijn, gelden naast de algemene 
regels met betrekking tot seksuele intimidatie tevens de in artikel 3 opgenomen 
gedragsregels. 

4.  De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie 
die heeft plaatsgevonden in relatie tot sportbeoefening binnen het verband van de NTTB. 
Van seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie 
ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele 
intimidatie toepast in een in de sport ontstane machtsrelatie verkeert en/of buiten het 
verband van de NTTB waarbij een risico bestaat voor de veiligheid van een of meer leden 
van de NTTB. 

 
Artikel 3 Gedragsregels seksuele intimidatie 
1.  De NTTB hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde gedrags-

regels. Overtreding van deze gedragsregels is een strafbare handeling in de zin van het 
Tuchtreglement en dit Reglement Seksuele Intimidatie.  

2.  Met betrekking tot de begeleiders in de sport gelden de volgende gedragsregels: 
 a.  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 

zich veilig voelt te verkeren. In het kader van deze norm wordt als een overtreding 
beschouwd: 

 1.  het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van 
een klaarblijkelijke vorm van seksuele intimidatie waar de begeleider getuige van is 
of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld; 

 2.  het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van anderen 
daartoe; 

 3. het door de begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of erotisch 
geladen sfeer (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving) of 
aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren; 

 4.  het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de sporter waarbij de 
aandacht is gericht op de geslachtskenmerken; 

5.  het door de begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, 
seksuele verlangens of fantasieën van een minderjarige sporter; 

 6.  het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident 
dat valt onder seksuele intimidatie; 

 7.  het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens een 
sportactiviteit waardoor gelegenheid ontstaat voor vormen van seksuele intimidatie, 
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die met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden kunnen worden 
voorkomen; 

 b.  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 

 c.  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter 
in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen 
dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider zal tijdens 
training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de 
sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 
hotelkamer. In het kader van deze normen wordt als een overtreding beschouwd: 

  1.  het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik maken 
van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke 
oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over 
te halen, of die te dulden; 

  2.  het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige sporter met wie de 
begeleider op basis van kenmerken zoals leeftijdsverschil, status, positie, sportrelatie 
(bijv. coach-sporter, fysiotherapeut-sporter) in een machtsongelijke relatie staat; 

  3. het zich onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of het naar 
binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, 
zoals douches, kleedkamers, toiletten, hotelkamers, kampeertenten en soortgelijke 
ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen als ware hij 
alleen en ongezien; 

  4. het door de begeleider verrichten van sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de 
sporter die niet tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat moment niet 
geboden zijn; 

  5. het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen thuis of op 
een andere afgezonderde plaats uitnodigen van een sporter, waarmee de begeleider 
een machtsongelijke relatie heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit de 
begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een 
clubgebouw of een publieke gelegenheid; 

  6. het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een sporter van 
andere sporters en/of begeleiders of het systematisch realiseren van een één-op-één 
relatie tussen begeleider en sporter, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn 
en/of zonder dat dit in overeenstemming is met kaderafspraken ter zake. 

d.  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en sporter die de leeftijd 
van zestien jaren niet heeft bereikt, zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel misbruik. 

e.  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 
de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard 
zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. In het kader van deze norm wordt als een overtreding 
beschouwd: 

 1. de sporter tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen of kussen; 
 2. zich tegen de sporter aandrukken; 
 3. billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van functionele 

instructie; 
 4. het negeren van wensen van de sporter om (ergens) niet te worden aangeraakt, ook al 

betreft dit een sporttechnisch juiste wijze van aanraken; 
 5. het aanraken van de sporter of fysieke handelingen verrichten die niet binnen de 

taakstelling van de begeleider vallen. 
f.  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. In het kader van 

deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 
 1.  grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen; 
 2.  grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven; 
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 3. (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven of 
geaardheid; 

 4. niet-functionele vragen over het seksleven van de sporter; 
 5. ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens. 
g.  De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen 

tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend 
of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider 
verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed 
kunnen uitoefenen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 

 1.  het nalaten van het doen van melding bij het bevoegd gezag of indienen van een klacht 
bij de triagecommissie van een incident of situatie waarvan de begeleider getuige is of 
kennis van heeft en waarvan hij redelijkerwijs had moeten weten dat het om seksuele 
intimidatie gaat en er niet van had kunnen uitgaan dat een ander dit zou doen; 

 2.  het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een sporter of andere begeleider) om 
melding te doen of een klacht in te dienen, zoals bedoeld onder lid 1 van 2.f.; 

 3.  het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. 
seksuele intimidatie bij een commissie is en waartoe hij door die commissie is opge-
roepen dan wel aan het vooronderzoek dat die commissie laat verrichten voorafgaande 
aan de behandeling van de aangifte door de commissie. 

h.  De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. In het kader van deze norm wordt als een 
overtreding beschouwd: 

 1.  het aanbieden of geven van (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen van erotische of seksuele aard; 

 2.  het accepteren van erotische of seksuele tegenprestaties van de sporter als 
vergoeding voor het uitoefenen van de begeleiderstaak. 

i.  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij 
de sporter worden nageleefd. Wanneer hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming 
is met deze regels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In het kader van 
deze norm wordt als een overtreding beschouwd: 

 1.  het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig maken aan een 
vorm van seksuele intimidatie; 

 2.  het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken wanneer deze in het 
bijzijn van de begeleider of, nadat de begeleider het ter ore komt, niet of onvoldoende 
ingrijpen of hebben ingegrepen bij een incident m.b.t. seksuele intimidatie. 

j.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verant-
woordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

k.  Het niet-ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedrags-
code met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de sportomge-
ving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. In het 
kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: het niet ingrijpen bij gedra-
gingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode met name als verbod 
staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de sportomgeving in termen van seksuele 
intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen. 

3.  Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en dat hij 
zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de 
geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de begeleider al dan niet 
een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt. 

4. Met betrekking tot sporters onderling gelden tevens de volgende gedragsregels: 
 a.  De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich 

veilig voelen; 
 b.  De sporter bejegent andere sporters met respect en op een zodanige wijze dat 

niemand in zijn waardigheid wordt aantast; 
 c.  De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover andere sporters;  
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 d.  De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken 
dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als 
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het 
doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten; 

 e.  De sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan 
met andere sporters; 

 f.  De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen; 

 g.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de sporters in de geest hiervan te handelen.  

 
Artikel 4 De aangifte 
Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de 
overtreding onder de tuchtrechtspraak van de NTTB valt. Wanneer de aangeklaagde ten 
tijde van de behandeling van de aangifte geen lid meer is van de NTTB wordt de aangifte 
behandeld en geschiedt de behandeling van de zaak op grond van dit Reglement Seksuele 
Intimidatie, als viel de aangeklaagde nog immer onder de Tuchtrechtspraak van de NTTB, in 
welk geval aan degene die aangifte doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle 
rechten en verplichtingen op grond van dit Tuchtreglement toekomen. 
 
Artikel 5 Registratie straf seksuele intimidatie 
1.  Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling tot registratie van de 

betrokkene, zijn persoonsgegevens en de gegevens van de tuchtzaak in het Registratie-
systeem seksuele intimidatie van NOC*NSF conform het Protocol registratiesysteem in de 
sport van NOC*NSF. Die registratie is geen straf in de zin van dit artikel. Tegen de regis-
tratie kan geen beroep worden ingesteld. 

2.  De in lid 1 bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van 
zestien jaar nog niet heeft bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in 
welk geval ook veroordeelden jonger dan zestien jaar worden opgenomen in het registra-
tiesysteem. 

3.  De Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk 
aan de Registratiekamer van NOC*NSF. Tevens stelt de Tuchtcommissie of de 
Commissie van Beroep binnen vijf werkdagen nadat de tuchtrechtelijke uitspraak aan de 
Registra-tiekamer van NOC*NSF is gezonden de betrokkene en het Bondsbestuur 
hiervan schrifte-lijk bij aangetekende brief op de hoogte.  

4.  Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een lid een onvoor-
waardelijke straf is opgelegd, is het lid gehouden de strafrechtelijke uitspraak aan het 
Bondsbestuur ter hand te stellen. In dat geval, maar ook wanneer het Bondsbestuur uit 
anderen hoofde over een bedoelde uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het 
Bondsbestuur die uitspraak per omgaand aan de Tuchtcommissie met het verzoek te 
beoordelen of de door de strafrechter opgelegde straf is opgelegd in het kader van 
seksuele intimidatie zoals bedoeld in artikel 2 lid 4. 

5.  De Tuchtcommissie beslist zo spoedig mogelijk over het in lid 4 bedoelde verzoek, 
waarna de Tuchtcommissie de uitspraak als aangetekende brief toezendt aan de 
betrokkene en het Bondsbestuur.  

6.  De betrokkene en het Bondsbestuur 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. 

7.  De Commissie van Beroep behandelt het beroep binnen vier weken en doet zo spoedig 
mogelijk nadien schriftelijk uitspraak, welke als aangetekende brief wordt gezonden aan 
de betrokkene en het Bondsbestuur. 

8.  Wanneer de Tuchtcommissie of in beroep de Commissie van Beroep van oordeel is dat 
de door de strafrechter opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie zoals 
bedoeld in artikel 2 lid 4 zendt de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep de 
onherroepelijke uitspraak per omgaande aan de Registratiekamer van NOC*NSF. 
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VIII. TUCHTREGLEMENT 
 
 
 
 
 

TUCHTREGLEMENT 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van de Reglementscommissie: 
Op het aanpassen van Hoofdbestuur in Bondsbestuur (6x) en Directeur NTTB in Algemeen Directeur 
(1x) en het verwijderen van afdelingen en afdelingsbesturen (samen 5x) na geheel ongewijzigd. 
 

 
 
Uitgave december 2022 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begrippen 
NTTB  - Nederlandse Tafeltennisbond 
BB  - Bondsbestuur 
BR  - Bondsraad 
TUC  - Tuchtcommissie 
CvB  - Commissie van Beroep 
Bb  - Bondsbureau 
 
Artikel 2 Algemene bepaling 
2.1. De tuchtrechtspraak in de NTTB geschiedt op grond van de artikelen 24 en 25 van de 

Statuten uitsluitend overeenkomstig dit reglement of het Nationaal dopingreglement. 
2.2. In afwijking van lid 1 geschiedt in geval van overtreding van het Nationaal dopingregle-

ment, tenzij in het Nationaal dopingreglement anders wordt bepaald, de tuchtrechtspraak 
krachtens dat Nationaal dopingreglement.  

2.3. In afwijking van dit reglement worden dopingzaken behandeld door de Tuchtcommissie 
van het Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak. De uitspraken van deze organen gelden als tuchtrechtelijke uitspra-
ken van de NTTB. De rechtspraak in dopingzaken geschiedt volgens de reglementen 
van het Instituut Sportrechtspraak. 

 
Artikel 3 Wie onder Tuchtrechtspraak NTTB vallen 
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen: 
a. de in artikel 6 van de Statuten genoemde leden; 
b. personen, niet vallende onder a, die zich aan de Statuten en/of de reglementen van de 

NTTB hebben onderworpen; 
c. het Bondsbestuur, alsmede bondsfunctionarissen die onder hun verantwoordelijkheid 

werkzaam zijn; 
d. de Fondsbeheerscommissie; 
e allen onder a t/m d vermeld van wie het lidmaatschap is beëindigd voor zover het gaat 

om strafbare handelingen en/of overtredingen begaan tijdens hun lidmaatschap. 
 
Artikel 4 Verhouding tot de overheidsrechtspraak 
Ingevolge dit reglement kunnen straffen worden opgelegd, ongeacht of ter zake van dezelfde 
gedragingen vanwege de overheid een (straf)vervolging is of zal worden aangevangen, reeds 
enige sanctie is opgelegd, of enige straf- of tuchtmaatregel is genomen. 
 
 
Hoofdstuk 2 Strafbare handelingen en overtredingen 
 
Artikel 5 Strafbare handelingen en overtredingen 
Strafbaar krachtens dit reglement zijn: 
a. overtredingen van de Statuten en de reglementen van de NTTB; 
b. overtredingen van besluiten van de Bondsraad, besluiten van het Bondsbestuur en be-

sluiten van de Fondsbeheerscommissie; 
c. overtredingen van besluiten van andere organen van de NTTB, tenzij blijkt dat deze zijn 

genomen in strijd met de reglementen en/of de door de BR of het Bondsbestuur 
genomen besluiten; 

d. gedragingen die naar Nederlands recht strafbaar en/of onrechtmatig zijn tijdens of in 
verband met activiteiten van de NTTB en/of de lid-verenigingen; 

e. gedragingen die de NTTB of zijn leden benadelen of kunnen benadelen; 
f. gedragingen die de goede naam van de NTTB, zijn leden en/of de tafeltennissport in het 

algemeen schaden of kunnen schaden; 
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g. gedragingen die vallen onder de definitie van seksuele intimidatie of overtredingen van 
de gedragsregels seksuele intimidatie zoals omschreven in het Reglement Seksuele 
Intimidatie.  

 
Artikel 6 Tevens strafbaar 
6.1 Strafbaar krachtens dit reglement zijn tevens: 

a. handelingen van derden indien een lid voor handelingen van die derden 
aansprakelijk gesteld kan worden; 

 b.  het medeplegen, doen plegen of uitlokken van een strafbaar feit, alsmede de 
medeplichtigheid bij of tot de strafbare handeling. 

6.2 Onder overtreding wordt mede verstaan het niet of in onvoldoende mate nakomen van 
verplichtingen. 

 
 
Hoofdstuk 3 Aansprakelijkheid 
 
Artikel 7 Lid-verenigingen 
Lid-verenigingen kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld en op die grond 
worden gestraft voor strafbare handelingen of overtredingen van hun leden en de bij de lid-
verenigingen betrokken personen. 
 
Artikel 8 Derden 
Lid-verenigingen die toeschouwers toelaten kunnen verantwoordelijk worden gesteld en op die 
grond worden gestraft voor nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen ter 
voorkoming van handelingen of overtredingen door toeschouwers als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van dit reglement. 
 
Artikel 9 Bestuursleden 
Bestuursleden van een lid-vereniging kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk worden 
gesteld en op die grond worden gestraft voor strafbare handelingen of overtredingen van die 
lid-vereniging en/of van haar leden. 
 
Artikel 10 Leden 
Leden die in een team van een lid-vereniging of anderszins in groepsverband voor die lid-vere-
niging aan de sportbeoefening deelnemen, kunnen mede of uitsluitend verantwoordelijk 
worden gesteld en op die grond worden gestraft voor handelingen of overtredingen als bedoeld 
in de artikelen 5 en 6 van dit reglement die door een of meer andere leden van dat team of in 
groeps-verband tijdens die sportbeoefening zijn gepleegd. 
 
Artikel 11 Bondsfunctionarissen 
Bondsfunctionarissen als bedoeld in artikel 37 lid 1 van het Algemeen Reglement kunnen 
mede of uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen die 
onder hun verantwoordelijkheid functioneren. 
 
 
Hoofdstuk 4 Tuchtcommissie 
 
Artikel 12 Samenstelling, benoeming en ontslag 
12.1 Op grond van artikel 27 van de Statuten benoemt de BR een TUC als vaste commissie. 

De TUC wordt samengesteld en de leden van de TUC worden benoemd en ontslagen 
conform hetgeen dienaangaande in artikel 27 van de Statuten en artikel 30 van het 
Algemeen Reglement is bepaald. De TUC wijst uit haar midden een plaatsvervangend 
voorzitter aan. 

12.2 De BR bevordert dat door de samenstelling van de rechtsprekende organen en de 
benoeming van de voorzitter en de leden voldoende deskundigheid aanwezig is ter 



 

138 
 

zake de aard van de te behandelen zaken, in het bijzonder op het domein van de 
tafeltennissport en de rechtsgeleerdheid. 

 
 
Artikel 13 Bevoegdheid 
De TUC neemt kennis van alle aanhangig gemaakte strafbare handelingen en overtredingen 
van de Statuten en de reglementen, onverkort het recht van de organen van de NTTB en de 
lid-verenigingen tot het opleggen van de in hun respectievelijke Statuten en reglementen 
bepaalde straffen c.q. maatregelen. 
 
Artikel 14 Rechtsgeldigheid besluiten 
De TUC en de CvB zijn bevoegd in het kader van een tuchtzaak dan wel beroepszaak om te 
beslissen of de reglementen respectievelijk de besluiten genomen door organen van de NTTB 
rechtsgeldig tot stand kwamen en verbindend zijn. 
 
Artikel 15 Werkwijze 
15.1 De behandeling van een tuchtzaak geschiedt door de voorzitter en ten minste twee 

door hem aan te wijzen leden van de TUC. De voorzitter kan bepalen dat de tuchtzaak 
behandeld zal worden door een enkelvoudige kamer. De TUC verricht haar onderzoek 
geheel zelfstandig en regelt zelf haar werkzaamheden.  

15.2 Het Bondsbestuur en de TUC bepalen in onderling overleg welke administratieve taken 
door het Bb ten behoeve van de TUC worden verricht. 

 
Artikel 16 Beroep 
Tegen elke uitspraak van de TUC staat beroep open bij de CvB, behoudens het bepaalde in 
artikel 61 lid 6 van dit reglement. 
 
Artikel 17 Geheimhouding 
De leden van de TUC zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen in hun onderling beraad 
wordt besproken. Vanaf het tijdstip waarop een aangifte bij de TUC is binnengekomen en tot 
het tijdstip waarop de uitspraak door de TUC is gedaan, is het de leden van de TUC niet 
toegestaan buiten aanwezigheid of zonder toestemming van de voorzitter met partijen of met 
anderen over de ter behandeling aan de TUC voorgelegde aangifte in discussie te treden, 
vragen hierover te stellen, mededelingen te doen of een oordeel uit te spreken. 
 
Artikel 18 Meervoudige zaken 
Indien meer personen zijn aangeklaagd ter zake van het plegen van dezelfde strafbare hande-
ling, daaronder begrepen het daarbij op strafbare wijze betrokken zijn, beslist de TUC of die 
zaken gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden behandeld. In laatstgenoemd geval kunnen 
aangeklaagden in elkanders zaken als getuigen worden gehoord. 
 
 
Hoofdstuk 5 Aangifte en aanhangig maken van tuchtzaken 
 
Artikel 19 Aangifte strafbare handeling 

19.1 Leden en lid-verenigingen kunnen, organen van de NTTB en 
bondsfunctionarissen moeten, indien zij constateren of menen dat een straf-
bare handeling of overtreding plaatsvond als bedoeld in dit reglement, 
daarvan aangifte doen bij de voorzitter van de TUC. Bij overtredingen van de 
reglementen ter zake naar Nederlands recht strafbare seksuele intimidatie 
moeten ook lid-verenigingen aangifte doen bij de voorzitter van de TUC en 
wordt tevens aangifte gedaan bij de politie. 

19.2 De aangifte moet door de aangever schriftelijk en ondertekend via het Bb ter kennis 
van de TUC worden gebracht, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken 
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nadat de handeling dan wel de overtreding is of geacht kan worden te zijn geconsta-
teerd. Deze termijn geldt niet voor aangifte van overtreding van de reglementen ter 
zake seksuele intimidatie en/of andere strafbare feiten naar Nederlands recht. 

19.3 Het Bb tekent op de aangifte de datum van ontvangst aan, voorziet de aangifte van 
een zaaknummer en draagt zorg voor doorzending aan de aanklager binnen twee 
werkdagen na ontvangst. 

19.4 Het Bb is met betrekking tot alle stukken van tuchtzaken tot geheimhouding verplicht. 
19.5 Geen aangifte kan worden gedaan door leden en organen van de NTTB die in kwaliteit 

betrokken zijn bij de tuchtrechtspraak van de NTTB, behoudens in de gevallen als 
bedoeld in de artikelen 20.4, 21, 29, 41.3 en 62.2 van dit reglement. 

19.6 In de aangifte dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn welke strafbare hande-
ling is dan wel zou zijn gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer deze is dan wel 
zou zijn geschied; voorts dienen namen en adressen van de aangever en van 
eventuele getuigen te worden opgegeven. 

 
Artikel 20 Aanklager NTTB 
20.1 Telkenjare wijst de voorzitter van de CvB in overleg met de voorzitter van de TUC 

een of meer van de leden van de TUC of de CvB aan als aanklager NTTB. 
20.2 De aanklager NTTB bepaalt tegen wie de aanklacht is gericht en stelt deze op grond 

van de aangifte in staat van beschuldiging. 
20.3 De aanklager NTTB formuleert op grond van de aangifte de aanklacht, zodanig dat 

het de aangeklaagde in redelijkheid duidelijk is waarvan hij wordt beschuldigd en 
waartegen hij zich kan verdedigen. 

20.4 Indien de aanklager NTTB ten behoeve van hetgeen in de vorige leden is bepaald 
onderzoek dient te verrichten, is artikel 21 van dit reglement onverkort van 
toepassing. In meer gecompliceerde zaken kan de aanklager worden bijgestaan door 
een ander aan te wijzen lid van de TUC of de CvB die tezamen een commissie van 
onderzoek vormen. 

20.5 De aanklager NTTB is bevoegd de aangeklaagde een voorstel tot schikking te doen. 
Door onvoorwaardelijke schriftelijke acceptatie door de aangeklaagde vervalt het 
recht tot tuchtrechtelijke vervolging. Indien de aanklager niet tot een 
schikkingsvoorstel beslist verzoekt hij het Bb het dossier over te dragen aan de 
Tuchtcommissie. De aangifte wordt door het Bb zoveel malen vermenigvuldigd als de 
voorzitter van de TUC wenselijk acht. 

20.6 De aanklager NTTB geeft degene die de aangifte deed en/of degene die naar het 
oordeel van de aanklager bij de aangifte een redelijk belang heeft, kennis van het 
aanbod tot schikking en/of de acceptatie daarvan. 

20.7 De beslissing tot het aanbieden van een schikking is geen uitspraak zoals is bedoeld 
in artikel 16 van dit reglement. 

20.8 Het als aanklager NTTB aangewezen lid of de leden van de commissie van 
onderzoek nemen gedurende de tijd dat het lid als zodanig fungeert, niet deel aan de 
beraadslaging van deze aan de TUC of CvB ter beoordeling voorgelegde zaak. 

 
Artikel 20a Beklag tegen beschikking aanklager NTTB 
20a.1. De beslissing tot niet-ontvankelijk verklaren of tot niet-instellen van verdere vervolging 

van de aanklager is geen uitspraak zoals bedoeld in artikel 16 van dit reglement. 
20a.2 Beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB is alleen mogelijk indien de aan-

klager NTTB besluit niet tot verdere vervolging over te gaan of een aangifte niet-ont-
vankelijk verklaart. 

20a.3 Beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB als bedoeld in lid 2 staat voor de 
rechtstreeks belanghebbende open bij de voorzitter van de CvB.  

20a.4 Het beklag tegen een beschikking van de aanklager NTTB moet binnen twee weken na 
de verzenddatum van de beschikking van de aanklager NTTB worden toegezonden 
aan het Bb dat hierop de datum van ontvangst aantekent. Binnen twee werkdagen na 
ontvangst van het klaagschrift draagt het Bb zorg voor doorzending aan de voorzitter 
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van de CvB en stuurt het een ontvangstbevestiging aan de inzender. Het klaagschrift 
wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de voorzitter van de CvB wenselijk 
acht. 

20a.5 De voorzitter van de CvB kan de beschikking van de aanklager NTTB bevestigen, 
wijzigen, ongedaan maken of terugwijzen naar de aanklager NTTB. 

 
Artikel 21 Verplichting leveren gegevens 
De aanklager of commissie van onderzoek verzamelt de nadere gegevens die ter beoordeling 
van de gegrondheid van de aangifte dienstig voorkomen. De leden, de in artikel 3 onder b van 
dit reglement genoemde personen, de organen van de NTTB en de Bondsfunctionarissen zijn 
verplicht alle gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens waarover zij beschikken onverwijld 
te verschaffen. Zij kunnen daartoe desgewenst worden opgeroepen en dienen te verschijnen 
bij een te houden hoorzitting. Daartoe behoort ook een opgave van de straf- en tuchtmaatre-
gelen die reeds eerder aan de aangeklaagde zijn opgelegd. 
 
Artikel 22 Niet-ontvankelijke aangifte 
De aanklager of commissie van onderzoek verklaart de aangifte niet-ontvankelijk, indien deze 
naar haar oordeel niet voor behandeling in aanmerking komt. 
Indien de aanklager of commissie van onderzoek zulks van oordeel is, wordt daarvan onver-
wijld kennis gegeven aan degene(n) door wie de aangifte was gedaan en tegen wie zij was 
gericht en voorts aan hen die daarvoor naar het oordeel van de aanklager of commissie van 
onderzoek verder in aanmerking komen. 
 
Artikel 23 Ontvankelijke aangifte 
Indien de aanklager of commissie van onderzoek van mening is dat de aangifte ontvankelijk is, 
wordt de aangifte met de bijbehorende stukken toegezonden waaronder de door de aanklager 
of commissie van onderzoek bepaalde wijze van behandeling aan de aangeklaagde(n) en aan 
ieder die daarvoor naar de mening van de aanklager of commissie van onderzoek in aanmer-
king komt.  
 
Artikel 24 Voorlopige schorsing 
24.1 De TUC kan direct na kennisneming van of tijdens de behandeling van een zaak een 

voorlopige schorsing opleggen, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. 
24.2 Uitsluitend als het algemeen NTTB-belang dit vordert en van een spoedeisend 

handelen kan worden gesproken heeft het Bondsbestuur het recht om aangeklaagden 
direct na kennisneming van de strafbare handeling of overtreding als bedoeld in dit 
reglement bij aangetekend schrijven een voorlopige schorsing op te leggen. 

24.3 Een voorlopige schorsing overeenkomstig lid 2 opgelegd, kan door de TUC direct na 

kennisneming van of tijdens de behandeling van de zaak worden opgeheven. 
 
 
Hoofdstuk 6 Behandeling tuchtzaak 
 
Afdeling 1 Schriftelijke behandeling 
 
Artikel 25 Schriftelijke behandeling 
Een tuchtzaak wordt in principe schriftelijk behandeld tenzij: 
- de aangeklaagde nadat hij in staat van beschuldiging is gesteld in zijn verweerschrift om 

mondelinge behandeling verzoekt, of 
- de TUC tot mondelinge behandeling besluit. 
Tijdens de schriftelijke behandeling kan de TUC alsnog besluiten tot mondelinge behandeling 
over te gaan. 
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Artikel 26 Aanklacht 
De behandeling geschiedt op grond van de schriftelijk uitgebrachte aanklacht waarin de 
aangifte als bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit reglement is opgenomen. 
 
Artikel 27 Verweer 
De aangeklaagde kan zijnerzijds stukken, die ter weerlegging van de hem verweten 
handelingen of anderszins te zijner verdediging van belang kunnen zijn, tijdens de behandeling 
aan de TUC overleggen. Deze worden gevoegd bij de andere op de zaak betrekking 
hebbende stukken. 
 
Artikel 28 Inlichtingen 
De TUC kan te allen tijde schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen. 
 
Artikel 29 Verplichting volledige en juiste inlichtingen te verstrekken 
Iedereen die aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement is onderworpen is verplicht 
desgevraagd aan de TUC volledige en juiste inlichtingen te verstrekken, zowel mondeling als 
schriftelijk. 
 
Artikel 30 Termijnen 
De voorzitter bepaalt de termijnen waarbinnen schriftelijk verweer mogelijk is en waarbinnen 
de in het voorgaande artikel vermelde inlichtingen dienen te worden gegeven. 
 
Artikel 31 Gemachtigde 
Iedere aangeklaagde kan zich doen bijstaan door een door hem gemachtigde persoon. Indien 
de aangeklaagde niet zelf ter zitting verschijnt dient de machtiging uit een geschrift te blijken. 
 
Artikel 32 Besluitvorming 
Besluitvorming in een tuchtzaak vindt plaats zodra de TUC van oordeel is dat zij over voldoen-
de gegevens beschikt om tot een uitspraak te komen. 
 
 
Afdeling 2 Mondelinge behandeling 
 
Artikel 33 Tijdstip en plaats zitting 
De TUC bepaalt datum, uur en plaats waarop de zaak zal worden behandeld. De voorzitter 
roept de aangeklaagde(n) op. Indien de voorzitter dat wenselijk acht wordt ook de degene die 
de aangifte heeft gedaan opgeroepen. 
 
Artikel 34 Termijn 
De termijn tussen oproep en behandeling bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van verzen-
ding en de dag van behandeling niet meegerekend. In alle zaken waarin uit hoofde van onver-
wijlde spoed, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad 
wordt vereist, kan de voorzitter van de TUC deze termijn bekorten. 
 
Artikel 35 Oproep 
De oproep bevat een aanduiding van de strafbare handeling(en) of overtreding(en), waarvan 
de aangeklaagde(n) wordt (worden) beschuldigd, alsmede van tijd en plaats waarop deze 
zou(den) zijn geschied. 
 
Artikel 36 Aanwezigheid aangeklaagde(n) 
De behandeling vindt zo mogelijk plaats in tegenwoordigheid van de aangeklaagde(n). 
 
Artikel 37 Verstek aangeklaagde(n) 
Indien de aangeklaagde(n) niet verschenen is (zijn), gaat de TUC na of voldoende vaststaat 
dat de oproeping hem (hen) heeft bereikt. Zo niet, of indien de TUC dit anderszins wenselijk 
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acht, wordt de behandeling uitgesteld. De aangeklaagde(n) wordt (worden) opnieuw 
opgeroepen. 
 
Artikel 38 Openbaarheid 
De behandeling is openbaar; het aantal toehoorders wordt door de voorzitter bepaald, 
afhankelijk van de daarvoor beschikbare ruimte. De TUC kan om zwaarwichtige redenen tot 
een niet-openbare behandeling besluiten. 
 
Artikel 39 Aanvulling of wijziging aanklacht 
Op grond van tijdens de behandeling blijkende feiten of omstandigheden kan de aanklacht 
door de TUC worden aangevuld of gewijzigd. Indien de aangeklaagde als gevolg van de 
aanvulling/wijziging aanmerkelijk in zijn verdediging zou worden geschaad kan de zaak worden 
aangehouden. De aanvulling/wijziging wordt de aangeklaagde schriftelijk verstrekt. 
 
Artikel 40 De ondervraging 
40.1 De aangeklaagde en/of diens gemachtigde wordt (worden) tijdens de behandeling 

uitsluitend door de leden van de TUC ondervraagd. 
40.2 De eventuele gemachtigde kan verzoeken aanvullende vragen te stellen. Aan dit 

verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel van de TUC niet ter zake zijn. 
40.3 Alvorens de behandeling wordt gesloten wordt (worden) de aangeklaagde en/of diens 

gemachtigde de gelegenheid gegeven tot verweer. 
 
Artikel 41 Getuigen 
41.1 De TUC roept de getuigen op die voor de beoordeling van de zaak van belang kunnen 

zijn. 
41.2 a. De aangeklaagde kan getuigen opgeven die alsdan eveneens zullen worden 

opgeroepen. 
 b. Indien hem daartoe naar het oordeel van de TUC de tijd heeft ontbroken kan de 

aangeklaagde getuigen bij de behandeling meenemen. 
41.3 De getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. De TUC wijst hen op deze 

verplich-ting. Het afleggen van een verklaring in strijd met deze verplichting door leden 
van de NTTB is een strafbare handeling als bedoeld in dit reglement. Getuigen zijn 
verplicht, indien en voor zover de TUC dit verlangt, ter bevestiging van de juistheid van 
hun verkla-ringen de schriftelijke, zakelijke samenvatting ervan met hun handtekening te 
bekrachtigen. 

41.4 Met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid kunnen getuigen uitsluitend tijdens 
de behandeling van de zaak worden gehoord. Het verhoor geschiedt in 
tegenwoordigheid van de aangeklaagde(n) en/of van diens gemachtigde. Zij worden in 
de gelegenheid gesteld aan de getuigen vragen te stellen mits deze naar het oordeel van 
de TUC ter zake zijn. Van hun verklaring wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting 
gemaakt. 

41.5 Indien het echter van een getuige redelijkerwijze onmogelijk gevergd kan worden bij de 
behandeling aanwezig te zijn, kan hij tevoren door de voorzitter of een door deze aan te 
wijzen lid van de TUC worden gehoord. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige 
toepassing. 

41.6 Van het verhoor wordt een schriftelijke, zakelijke samenvatting gemaakt die bij de 
stukken wordt gevoegd. 

 
Artikel 42 Opschortende behandeling 
Indien de TUC meent nadere gegevens nodig te hebben kan zij in afwachting daarvan de 
behandeling opschorten dan wel, indien de behandeling al gesloten is, die opnieuw beginnen. 
Het bepaalde in artikel 40 lid 3 van dit reglement is ook van toepassing op de nadere gege-
vens. 
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Artikel 43 Samenvatting behandeling 
Van de behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt, die door de voorzitter van de 
TUC (meervoudige kamer) c.q. door het bij de behandeling betrokken lid van de TUC (enkel-
voudige kamer) wordt getekend. 
 
 
Hoofdstuk 7 Straffen 
 
Artikel 44 Sanctiepakket 
Als straffen kunnen door de TUC worden opgelegd: 
a. schuldigverklaring zonder strafoplegging; 
b. berisping; 
c. geldboete tot een maximum van € 3.500,-; 
d. schorsing voor een periode van maximaal 5 jaar; 
e. verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de NTTB of een of meerdere 

lid-verenigingen voor een periode van maximaal 3 jaar; 
f. verbod om één of meer aan rechten van leden uit te oefenen voor een periode van 

maximaal 3 jaar; 
g. ontzetting uit het lidmaatschap, waarbij een ontzetting uit het lidmaatschap vanwege 

seksuele intimidatie geldt voor ten minste 12 jaar; 
h. uitsluiting van een lid-vereniging, een team of een lid van deelneming aan één of meer 

bindende wedstrijden te noemen in het Competitiereglement; 
i. uitsluiting van een lid-vereniging, een team of een lid van deelneming aan in het Toer-

nooi- en Wedstrijdreglement genoemde wedstrijden en evenementen; 
j. het verbod bij bepaalde wedstrijden toeschouwers toe te laten; 
k. ontzegging van het recht tot het spelen van wedstrijden in de eigen speelgelegenheid. 

Dit recht kan maximaal een jaar ontzegd worden; 
l. tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer 

functies in de NTTB en/of een lid-vereniging. In geval van een zaak rond seksuele 
intimidatie geldt voor deze ontzegging een maximale termijn van 10 jaar; 

m. dienstverlening binnen de NTTB en/of zijn lid-verenigingen tot een maximum van 60 uur; 
n. de sancties als vermeld in het Nationaal dopingreglement. 
 
Artikel 45 Voorwaardelijke, gezamenlijke of voorlopige straffen 
45.1 De in artikel 44 onder c, d, e, f, h, i, j, k, l en m van dit reglement genoemde straffen 

kunnen voorwaardelijk of gezamenlijk worden opgelegd. Indien straffen gezamenlijk 
worden opgelegd, kan dit niet worden uitgelegd als het meer dan éénmaal straffen ter 
zake van éénzelfde strafbare handeling. 

45.2 De in artikel 44 onder h, i, j, k, l en m van dit reglement genoemde straffen kunnen als 
voorlopige maatregel worden opgelegd. Artikel 24 lid 1 van dit reglement is van 
overeenkomstige toepassing. 

45.3  Indien de geschorste een natuurlijk persoon is en geschorst is voor deelname aan 
wedstrijden mag hij ook niet optreden als manager, coach, trainer of teambegeleider bij 
wedstrijden. In bijzondere gevallen kunnen andere met de aanleiding van de schorsing 
verband houdende rechten worden ontzegd en/of ontnomen.  

45.4  Indien de geschorste een lid-vereniging is geldt gedurende de schorsingstermijn dat 
geen enkel team van die vereniging wedstrijden mag spelen die onder de vlag van de 
NTTB vallen. In beginsel mag een lid van de geschorste vereniging geen functie 
binnen de NTTB vervullen, tenzij anders bepaald.  

45.5  Tenzij de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep anders heeft bepaald blijft de 
betrokkene gehouden om tijdens de schorsing de verplichtingen die volgens artikel 9, 
10 en 11 van het Algemeen Reglement uit het lidmaatschap voortvloeien na te komen.  

45.6 In geval van een zaak rond seksuele intimidatie kan bij het bepalen van (de hoogte 
van) de sanctie rekening worden gehouden met een strafrechtelijke veroordeling en/of 
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met het resultaat van een andere wijze waarop de seksuele intimidatie aan de orde is 
gesteld. 

45.7 Indien de ernst van de voorliggende tuchtzaak en/of de belangen van degene die 
aangifte deed daartoe aanleiding geven kunnen naast en/of aansluitend aan de op te 
leggen sanctie(s) nadere voorwaarden worden opgelegd betreffende het gedrag van 
de veroordeelde, gedurende de duur van de straftermijn en/of gedurende een (nader) 
op te leggen proeftijd. Eenzelfde bevoegdheid komt toe aan de aanklager bij het doen 
van een schikkingsvoorstel. 

 
Artikel 46 Voorwaarden 
Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde zijn strafbare handelingen in de zin van 
hoofdstuk 2 van dit reglement. 
 
Artikel 47 Voorwaardelijke straf 
De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde straf alsnog onvoorwaardelijk zal zijn, berust bij 
de TUC. 
 
 
Hoofdstuk 8 Uitspraak TUC 
 
Artikel 48 Oordelen naar recht en billijkheid 
De TUC oordeelt naar recht en billijkheid. 
 
Artikel 49 Termijn van uitspraak 
De TUC doet zo spoedig mogelijk nadat de zaak aanhangig is gemaakt uitspraak. De TUC 
bevordert een voortvarende behandeling van de zaak, met dien verstande dat de 
behandeling, inclusief eventueel beroep, in beginsel binnen vijf maanden is afgerond. 
 
Artikel 50 De uitspraak 
50.1 De TUC grondt haar beslissing uitsluitend op verklaringen en stukken genoemd in dit 

reglement. 
50.2 Indien de TUC de aanklacht gegrond acht bepaalt zij of, en zo ja welke, straf of straffen 

aan de aangeklaagde wordt of worden opgelegd en indien van toepassing de duur van 
de straf en de activiteiten of functies waarvoor deze wordt opgelegd.  

50.3 De uitspraak bevat een korte aanduiding van de gronden waarop zij berust. In geval de 
uitspraak mondeling wordt gegeven, wordt deze aanduiding vermeld in de schriftelijke, 
zakelijke samenvatting van de behandeling. De mondelinge uitspraak wordt schriftelijk 
bevestigd. 

50.4 De voorzitter van de TUC geeft een door de TUC genomen beslissing zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk binnen één week na haar uitspraak, schriftelijk door aan alle belangheb-
benden via het Bb dat voor onmiddellijke doorzending zorgdraagt. 

50.5 Het Bondsbestuur draagt er zorg voor dat de uitspraken van de TUC in de officiële 
mededelingen van de NTTB worden gepubliceerd, overeenkomstig de door de TUC 
opgestelde tekst. 

50.6 In de uitspraak worden de anonimiseringsrichtlijnen volgens de uitspraken van het 
College Bescherming Persoonsgegevens gehanteerd.  

 
 
Hoofdstuk 9 Commissie van Beroep 
 
Artikel 51 Samenstelling, benoeming en ontslag 
Op grond van artikel 27 van de Statuten benoemt de BR een CvB als vaste commissie. De 
CvB wordt samengesteld en de leden van de CvB worden benoemd en ontslagen conform 
hetgeen dienaangaande in artikel 27 van de Statuten en artikel 30 van het Algemeen 
Reglement is bepaald. De CvB wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. 
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Artikel 52 Beroep 
52.1 Beroep als bedoeld in artikel 16 van dit reglement tegen een uitspraak van de TUC staat 

uitsluitend open bij de CvB. 
52.2 Beroep kan worden ingesteld binnen een maand nadat het Bb de uitspraak van de TUC 

aan de betrokkenen heeft doorgezonden. 
52.3 Het beroepschrift moet de gronden tot het instellen van het hoger beroep bevatten. 
 
Artikel 53 Wie in beroep kunnen gaan 
Zowel degene die aangifte deed, als bedoeld in artikel 19 van dit reglement, en/of de aanklager 
als bedoeld in artikel 20 van dit reglement, als de aangeklaagde kan in beroep gaan. 
 
Artikel 54 Het beroepschrift 
54.1 Het beroepschrift moet worden toegezonden aan het Bb dat hierop de datum van ont-

vangst aantekent. Binnen twee werkdagen na ontvangst van het beroepschrift draagt het 
Bb zorg voor doorzending aan de voorzitter van de CvB en stuurt het een ontvangstbe-
vestiging aan de inzender. Een afschrift van het beroepschrift wordt toegezonden aan de 
voorzitter van de TUC. Het beroepschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvul-
digd als de voorzitter van de CvB wenselijk acht. 

54.2 Degene die beroep wenst in te stellen kan hiertoe aan een door hem schriftelijk 
gemach-tigde persoon opdracht verstrekken en is bevoegd zich door deze tijdens de 
behandeling van zijn beroep te laten bijstaan. 

54.3 De bepalingen in de artikelen 19 lid 4, 29 en 30 van dit reglement zijn van overeenkom-
stige toepassing bij beroepszaken. 

 
Artikel 55 Opschorting straf 
Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een door de TUC uitgesproken 
schorsing of maatregel opgeschort, tenzij de CvB anders bepaalt. 
 
Artikel 56 Werkwijze 
56.1 De behandeling van een aanhangig gemaakt beroep geschiedt door de voorzitter en 

ten minste twee door hem aan te wijzen leden. 
56.2 De CvB verricht haar onderzoek geheel zelfstandig en regelt zelf haar werkzaamheden. 
56.3 De artikelen 15 lid 2, 17, 18 en 21 en de hoofdstukken 6, 7 en 8 van dit reglement zijn 

voor de CvB van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Hoofdstuk 10 Uitspraak CvB 
 
Artikel 57 Oordelen naar recht en billijkheid 
De CvB oordeelt naar recht en billijkheid. 
 
Artikel 58 De uitspraak 
58.1 De CvB verklaart een beroep niet-ontvankelijk, indien dit naar haar oordeel niet voor 

behandeling in aanmerking komt. 
58.2 De CvB kan de uitspraak van de TUC bevestigen, wijzigen, ongedaan maken of 

terugverwijzen naar de TUC. 
58.3 De uitspraak van de CvB is niet vatbaar voor hoger beroep. 
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Hoofdstuk 11 Slotbepalingen 
 
Artikel 59 Kosten 
59.1 De kosten die door de TUC of de CvB met betrekking tot de behandeling van een 

tucht- c.q. beroepszaak worden gemaakt, kunnen worden verhaald op de in het 
ongelijk gestelde partij. 

59.2 Tot de kosten wordt niet gerekend het eventuele honorarium van een door partijen 
aangezochte advocaat of gemachtigde. 

 
Artikel 60 Schadeloosstelling 
Indien een uitspraak van de TUC of van de CvB tot gevolg heeft dat een eerder door een 
orgaan gedane uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan 
geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden ge-
maakt op het overspelen van wedstrijden in de competities of in evenementen. 
 
Artikel 61 Herziening 
61.1 Een ieder aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen beroep meer open 

staat, kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond van feiten of 
omstandigheden die bij de behandeling niet bestonden of niet ter kennis van de TUC 
respectievelijk CvB waren gekomen. Als een dergelijk feit geldt ook de omstandigheid 
dat een opgelegde tuchtmaatregel niet binnen vijf jaren is tenuitvoergelegd, tenzij de 
aard van de tuchtmaatregel, de specifieke omstandigheden van degene die om 
herziening verzoekt, of belangen van de in artikel 3 van dit reglement genoemde 
personen, verenigingen en organen in redelijkheid een herziening in de weg staan. 

61.2 Het verzoek tot herziening moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de 
commissie die het laatst uitspraak heeft gedaan, onder overlegging van de beslissing 
waarvan herziening wordt verzocht. Het verzoek dient een nauwkeurige opgave te 
bevatten van de nieuwe feiten en omstandigheden waarop het is gegrond alsmede van 
de bewijsstukken daarvan. 

61.3 De voorzitter gaat eerst na of de juistheid van de feiten en omstandigheden waarop het 
verzoek is gegrond voldoende is respectievelijk kan worden aangetoond en, zo ja, of 
aannemelijk is dat geen of een lichtere tuchtmaatregel zou zijn opgelegd indien die 
feiten en omstandigheden bij de behandeling bekend waren geweest. 

61.4 Als nieuwe feiten en/of omstandigheden bekend worden stelt de voorzitter de zaak ter 
hernieuwde behandeling in handen van zijn commissie. 

61.5 Het bepaalde in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van dit reglement is op de hernieuwde 
behandeling zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
getuigen slechts zullen worden gehoord indien en voor zover de voorzitter van de 
commissie dit ter beoordeling van de nieuwe feiten en omstandigheden wenselijk acht. 

61.6 Tegen de op het herzieningsverzoek gegeven uitspraak staat geen beroep open. 
 
Artikel 62 Tenuitvoerlegging 
62.1 De in artikel 3 van dit reglement genoemde personen, verenigingen en organen zijn, 

ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er zorg voor te dragen 
respectievelijk erop toe te zien dat opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en 
nageleefd. 

62.2 Het niet nakomen van deze verplichting is een strafbare handeling als bedoeld in dit 
reglement. 

 
Artikel 63 Ontoereikend reglement 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de TUC en de CvB ieder op haar 
gebied. 
 
 

 



 

147 
 

Bondsraadsvergadering 26 november 2022 
Bijlage 21 – agendapunt 6a.ix 
 
 
 
 
 

IX. ARBITRAGEREGLEMENT 
 
 
 
 
 

ARBITRAGEREGLEMENT 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van de Reglementscommissie: 
Op het aanpassen van Hoofdbestuur in Bondsbestuur (2x) en Directeur NTTB in Algemeen Directeur 
(1x) na geheel ongewijzigd. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begrippen 
NTTB   - Nederlandse Tafeltennisbond 
BB   - Bondsbestuur 
TUC   - Tuchtcommissie 
CvB   - Commissie van Beroep 
Bb   - Bondsbureau 
rechtbank - Arrondissementsrechtbank te `s-Gravenhage 
griffie   - griffie van de rechtbank 
Rv   - Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
uitspraak - uitspraak kan worden gedaan zowel in de vorm van een arbitraal vonnis 
    als in de vorm van een bindend advies 
 
Artikel 2 Algemene bepaling 
Arbitrage in de NTTB geschiedt op grond van de artikelen 24 en 26 van de Statuten uitsluitend 
overeenkomstig dit reglement. 
 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
3.1 Met uitsluiting van de burgerlijke rechter en voor zover niet behorend tot de 

tuchtrechtspraak zijn op de voet van dit reglement onderworpen alle geschillen, indien en 
voor zover deze samenhangen met de beoefening van de tafeltennissport, een en ander 
in de ruimste zin des woords, tussen: 

 a. de in artikel 3 van het Tuchtreglement genoemde personen en organen onderling; 
 b. de onder a genoemde personen en organen en personen van wie het lidmaatschap 

van de NTTB is geëindigd, indien en voor zover het geschil is ontstaan uit een 
rechtsbetrekking tussen de partijen die bestond voordat dat lidmaatschap eindigde; 

 c. de onder a genoemde personen en organen en derden, indien de partijen op enig 
moment zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage op de voet 
van dit reglement. 

3.2 Partijen als bedoeld in lid 1 kunnen aan arbitrage op de voet van dit reglement ook 
onderwerpen: 

 a. de vaststelling van hun rechtsverhouding; 
 b. de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking waaruit het geschil tussen partijen is 

ontstaan; 
 c. de bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde 

geldsom. 
3.3 In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 kunnen aan arbitrage op de voet van dit 

reglement niet worden onderworpen geschillen betreffende de betaling van vorderingen, 
hoe dan ook genaamd. 

3.4 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een der betrokken partijen verklaart dat 
dit het geval is. 

 
Artikel 4 Overeenkomst tot arbitrage 
4.1 Onder de overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c wordt mede 

begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende Statuten of 
reglementen. 

4.2 De overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub c wordt bewezen door 
een geschrift.  
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Hoofdstuk 2 Het College van Arbiters 
 
Artikel 5 Samenstelling 
5.1 Het College van Arbiters bestaat uit de leden van de TUC als bedoeld in artikel 12 van 

het Tuchtreglement en de leden van de CvB als bedoeld in artikel 51 van het 
Tuchtreglement. 

5.2 De Bondsraad benoemt ofwel de voorzitter van de Tuchtcommissie, ofwel de voorzitter 
van de Commissie van Beroep als voorzitter van het College van Arbiters. De voorzitter 
van het College van Arbiters wijst een of meerdere leden van het College van Arbiters 
als plaatsvervangend voorzitter aan. 

 
Artikel 6 Benoeming en ontslag 
De leden van het College van Arbiters worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de 
wijze van benoeming en ontslag van de leden van de TUC en de CvB. De artikelen 12 en 51 
van het Tuchtreglement zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het 
College van Arbiters geen vaste commissie als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten is. 
 
Artikel 7 Secretariaat 
Het secretariaat van het College van Arbiters is gevestigd op het Bb. 
 
 
Hoofdstuk 3 Behandeling geschil 
 
Artikel 8 Aantal arbiters 
8.1 De behandeling van een geschil geschiedt door de voorzitter en twee door hem aan te 

wijzen leden van het College van Arbiters. 
8.2 Op gezamenlijk verzoek van partijen kan het geschil worden behandeld door een 

enkelvoudige kamer. 
 
Artikel 9 Beroep op onbevoegdheid 
9.1 De verweerder die in het arbitraal geding is verschenen en die een beroep op de 

onbevoegdheid van het College van Arbiters wenst te doen, dient dit beroep te doen 
vóór alle weren. Dienovereenkomstig dient het beroep te worden gedaan uiterlijk in het 
verweerschrift dan wel, bij gebreke van een verweerschrift, voorafgaand aan het eerste 
mondelinge verweer. 

9.2 Een beroep op zijn onbevoegdheid wordt door het College van Arbiters beoordeeld. 
9.3 Het College van Arbiters kan zich ambtshalve onbevoegd verklaren. 
 
Artikel 10 Wraking 
10.1 Een partij kan een arbiter wraken. De partij die een arbiter wraakt doet daarvan 

schriftelijk mededeling aan de voorzitter van het College van Arbiters onder vermelding 
van de reden van de wraking. 

10.2 De voorzitter van het College van Arbiters beslist ten spoedigste over de gegrondheid 
van de wraking. 

10.3 Indien de voorzitter van het College van Arbiters wordt gewraakt treedt voor de 
toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 2 de eerste plaatsvervangend voorzitter in 
diens plaats. 

10.4 Gedurende het wrakingsincident is de procedure geschorst. 
 
 
Hoofdstuk 4 De procedure 
 
Artikel 11 Plaats van arbitrage 
11.1 De plaats van arbitrage is Nieuwegein. 
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11.2 Het College van Arbiters kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen 
horen op elke plaats, in of buiten Nederland, die het daartoe geschikt acht. 

 
Artikel 12 Gelijkheid van partijen 
De partijen bij de arbitrage worden op voet van gelijkheid behandeld. Het College van Arbiters 
geeft elke partij de gelegenheid voor haar rechten op te komen en haar stellingen voor te 
dragen. 
 
Artikel 13 Openbaarheid 
13.1 De zittingen van het College van Arbiters zijn openbaar. 
13.2 Op grond van zwaarwichtige redenen kan het College van Arbiters bepalen dat een 

zitting geheel of gedeeltelijk besloten zal zijn. 
 
Artikel 14 Gemachtigde 
Iedere partij kan zich doen bijstaan of vertegenwoordigen door een door haar gemachtigde 
persoon. Indien de partij niet zelf ter zitting verschijnt dient de machtiging uit een geschrift te 
blijken behoudens het geval waarin een advocaat deze partij vertegenwoordigt. 
 
Artikel 15 Verzoekschrift 
15.1 Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening van een verzoekschrift bij de 

voorzitter van het College van Arbiters. 
15.2 Het verzoekschrift wordt aangetekend aan het Bb toegezonden. 
15.3 Het geschil is aanhangig met ingang van de dag waarop het verzoekschrift door het Bb 

is ontvangen. 
15.4 Het Bb tekent op het verzoekschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor 

door-zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na 
ontvangst. Het verzoekschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de 
voorzitter van het College van Arbiters wenselijk acht. 

15.5 Het verzoekschrift vermeldt: 
 a. de naam, het adres en de woonplaats van de eiser; 
 b. de naam, het adres en de woonplaats van de verweerder; 
 c. een duidelijke omschrijving van het geschil; 
 d. een duidelijke omschrijving van de vordering. 
 
Artikel 16 Toezending verzoekschrift aan de verweerder 
16.1 Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoekschrift wordt een exemplaar daarvan 

aan de verweerder toegezonden, onder mededeling van: 
 a. de dag waarop het verzoekschrift door het Bb is ontvangen; 
 b. het bepaalde in artikel 17; 
 c. de namen van de leden van het College van Arbiters die het geschil behandelen. 
16.2 De namen van de leden van het College van Arbiters die het geschil behandelen worden 

binnen de in lid 1 gestelde termijn eveneens aan de eiser medegedeeld. 
 
Artikel 17 Verweerschrift 
17.1 De verweerder kan een verweerschrift indienen bij de voorzitter van het College van 

Arbiters. 
17.2 Het verweerschrift wordt aan het Bb toegezonden. 
17.3 Het Bb tekent op het verweerschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor 

door-zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na 
ontvangst. Het verweerschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de 
voorzitter van het College van Arbiters wenselijk acht. 

17.4 Het verweerschrift is met redenen omkleed. 
17.5 Het verweerschrift wordt ingediend binnen drie weken na de dag waarop het exemplaar 

van het verzoekschrift bedoeld in artikel 16 aan de verweerder is verzonden. De 
voorzitter van het College van Arbiters kan deze termijn ambtshalve of op verzoek van 
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een van de partijen nog een of meerdere malen verlengen met een door hem te bepalen 
termijn. 

 
Artikel 18 Verstek 
18.1 Indien de verweerder niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift indient, zonder 

dat daartoe gegronde redenen zijn aangevoerd, kan het College van Arbiters aanstonds 
vonnis wijzen. 

18.2 Bij dit vonnis wordt de vordering geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij deze aan het 
College van Arbiters onrechtmatig of ongegrond voorkomt. 

18.3 Het College van Arbiters kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een 
of meer van zijn stellingen verlangen. 

18.4 Indien de eiser niet aan het in lid 3 bedoelde verzoek voldoet, kan de vordering 
niettegen-staande het verstek geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. 

 
Artikel 19 Tegenvordering 
19.1 Een aangesproken partij heeft het recht een tegenvordering in te stellen. 
19.2 De tegenvordering dient te worden ingesteld onmiddellijk bij het eerste schriftelijke 

verweer. 
 
Artikel 20 Repliek en dupliek 
Indien een verweerschrift is ingediend, kan het College van Arbiters de partijen repliek en 
dupliek toestaan. 
 
Artikel 21 Mondelinge behandeling 
21.1 Een geschil wordt in principe schriftelijk behandeld tenzij: 
 a. een der partijen om mondelinge behandeling verzoekt; 
 b. het College van Arbiters tot een mondelinge behandeling besluit. 
21.2 Tijdens de schriftelijke behandeling kan het College van Arbiters alsnog besluiten tot 

mondelinge behandeling over te gaan. 
21.3 Het College van Arbiters kan partijen toestaan naar aanleiding van het verhandelde ter 

zitting een of meer nadere conclusies te nemen. 
 
Artikel 22 Inlichtingen 
Het College van Arbiters kan partijen te allen tijde schriftelijke of mondelinge inlichtingen 
vragen. 
 
Artikel 23 Persoonlijke verschijning van partijen 
Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding de partijen bevelen persoonlijk ter 
zitting te verschijnen voor het geven van inlichtingen of teneinde een vergelijk te beproeven. 
 
 
Hoofdstuk 5 Bewijs 
 
Artikel 24 Algemene bepaling 
De verdeling van de bewijslast, de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen en de waardering van 
het bewijsmateriaal staan ter vrije beoordeling van het College van Arbiters. 
 
Artikel 25 Inlichtingen van de NTTB 
25.1 Het College van Arbiters kan de NTTB en/of zijn organen - de TUC en de CvB 

uitgezonderd - in elke stand van het geding verzoeken schriftelijk of mondeling 
inlichtingen te verstrekken die het naar zijn oordeel voor de beoordeling van de zaak 
behoeft. 

25.2 Het College van Arbiters kan de partijen in de gelegenheid stellen hun standpunt ten 
aanzien van de inlichtingen uiteen te zetten. 
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Artikel 26 Getuigen 
Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding aan de partij die dit verzoek toestaan 
getuigen te doen horen. Het College van Arbiters kan voorts ambtshalve bevelen dat bepaalde 
getuigen zullen worden gehoord. 
 
Artikel 27 Getuigenverhoor 
27.1 De voorzitter van het College van Arbiters bepaalt waar en wanneer de zitting zal worden 

gehouden waarop het getuigenverhoor zal plaatsvinden. Het Bb doet van de dag, het 
tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk acht werkdagen tevoren schriftelijk mededeling 
aan de partijen. 

27.2 Indien een zitting wordt gehouden zonder dat met inachtneming van het bepaalde in lid 1 
is bepaald dat daarop getuigenverhoor zal plaatsvinden, kan het College van Arbiters 
desondanks op die zitting een of meer getuigen horen. 

 
Artikel 28 Verplichtingen van getuigen 
28.1 Leden van de NTTB die zijn opgeroepen om te getuigen zijn verplicht te verschijnen en 

een verklaring af te leggen. Zij zijn voorts verplicht desverlangd de eed of de belofte af te 
leggen als bedoeld in artikel 30 lid 1 van dit reglement en een verslag van hun verhoor te 
ondertekenen als bedoeld in artikel 30 lid 3 van dit reglement. 

28.2 De verplichtingen bedoeld in lid 1 rusten niet op personen die geen lid van de NTTB zijn. 
Indien een dergelijke persoon, verschenen zijnde, een verklaring aflegt, rust op hem 
echter wel de verplichting bedoeld in artikel 30 lid 2 van dit reglement. De partij die een 
dergelijke persoon oproept dan wel het College van Arbiters, indien het een dergelijke 
persoon oproept, wijst deze schriftelijk op het hiervoor in dit lid bepaalde. 

 
Artikel 29 Weigerachtige getuigen 
29.1 Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert om, 

desverlangd onder ede, een verklaring af te leggen of om een verslag van zijn verhoor 
als bedoeld in artikel 30 lid 3 van dit reglement te ondertekenen, kan het College van 
Arbiters aan de partij die dit verzoekt, toestaan om zich op de voet van het bepaalde in 
artikel 1041 lid 2 Rv binnen een door het College van Arbiters te bepalen termijn tot de 
president van de rechtbank te wenden met het verzoek een rechter-commissaris te 
benoemen voor wie het getuigenverhoor zal plaatsvinden. 

29.2 Het College van Arbiters kan het geding schorsen tot de ontvangst van het verslag van 
het verhoor door de rechter-commissaris. Na afloop van de schorsing wordt het geding 
voortgezet in de stand waarin het zich bevindt. 

 
Artikel 30 Getuigenverhoor onder ede en verslag 
30.1 Het College van Arbiters kan verlangen dat een getuige de eed of de belofte aflegt dat hij 

de waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. 
30.2 Ook indien de getuige niet de eed of de belofte aflegt is hij verplicht de waarheid en niets 

dan de waarheid te zeggen. De voorzitter van het College van Arbiters wijst de getuige 
vóór de aanvang van diens verhoor op deze verplichting. 

30.3 Het College van Arbiters kan bepalen dat van het getuigenverhoor een verslag wordt 
opgemaakt. Het College van Arbiters kan verlangen dat de getuige dit verslag 
ondertekent ten bewijze dat het verslag zijn verklaring juist weergeeft. 

 
Artikel 31 Wijze van getuigenverhoor 
31.1 De getuigen worden door het College van Arbiters dan wel door een uit zijn midden aan 

te wijzen lid ondervraagd. 
31.2 Nadat het College van Arbiters een getuige heeft ondervraagd kunnen de partijen de 

getuige vragen stellen. 
31.3 Het College van Arbiters kan beletten dat een vraag van een partij wordt beantwoord 

indien deze naar het oordeel van het College van Arbiters niet ter zake doet. 
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Artikel 32 Conclusie na enquête 
Het College van Arbiters kan aan de partijen toestaan een conclusie na enquête te nemen. 
 
Artikel 33 Deskundigen 
33.1 Het College van Arbiters kan een of meer deskundigen benoemen tot het uitbrengen van 

een advies. Daarnaast kan het College van Arbiters deskundigen horen. 
33.2 De benoeming geschiedt schriftelijk. De akte van benoeming vermeldt de aan de 

deskundigen verstrekte opdracht 
33.3 Het Bb zendt ten spoedigste een kopie van de akte van benoeming aan de partijen. 
33.4 Na ontvangst van het advies wordt dit in afschrift door het Bb ten spoedigste aan de 

partijen toegezonden. 
33.5 Indien een partij dit binnen een week na de dag waarop het afschrift van het advies 

bedoeld in lid 4 aan die partij is verzonden, verzoekt, worden de deskundigen ter zitting 
gehoord. 

33.6 Het advies kan ook mondeling ter zitting worden uitgebracht. 
 
Artikel 34 Medewerking partijen 
Het College van Arbiters kan van een partij verlangen de deskundigen de vereiste inlichtingen 
te verschaffen en de benodigde medewerking te verlenen. 
 
Artikel 35 Horen van partijdeskundigen bij verhoor van deskundigen of mondeling 
advies 
Indien de deskundigen ter zitting worden gehoord dan wel ter zitting mondeling advies 
uitbrengen, worden op dezelfde of op een door het College van Arbiters te bepalen volgende 
zitting op verzoek van een der partijen ook andere deskundigen gehoord. 
 
 
Artikel 36 Verhoor van deskundigen 
Ten aanzien van het verhoor van deskundigen zijn de art. 27 en 31 van overeenkomstige toe-
passing. 
 
 
Hoofdstuk 6 Voorlopige voorzieningen 
 
Artikel 37 Voorlopige voorzieningen 
37.1 Het College van Arbiters kan in elke stand van het geding, op verzoek van een der 

partijen en na de andere partij in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te 
worden gehoord, al dan niet bij vonnis die voorlopige beslissingen nemen of maatregelen 
treffen die het nodig of nuttig acht. 

37.2 Een voorlopige beslissing of maatregel verliest haar kracht uiterlijk op het moment dat 
het College van Arbiters zijn einduitspraak doet dan wel, indien dit eerder is, uiterlijk op 
het moment dat het College van Arbiters zijn werkzaamheden beëindigt. 

37.3 Een voorlopige beslissing of maatregel als bedoeld in lid 1 bindt het College van Arbiters 
niet ten aanzien van zijn eindbeslissing omtrent het geschil. 

 
 
Hoofdstuk 7 Spoedgeding 
 
Artikel 38 Spoedgeding 
38.1 In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het College van Arbiters, op verzoek van 

de eiser, bepalen dat een geschil in een spoedgeding zal worden beslecht. 
38.2 Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt vermeld in het verzoekschrift. 
38.3 De voorzitter van het College van Arbiters beslist onverwijld op het verzoek en doet van 

de beslissing op het verzoek terstond schriftelijk mededeling aan de partijen. 
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Artikel 39 Procedure in spoedgeding 
39.1 Indien een verzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 wordt ingewilligd bepaalt de voorzitter 

van het College van Arbiters onverwijld waar en wanneer een zitting zal worden 
gehouden waarop de partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten 
mondeling toe te lichten. 

39.2 Het geschil zal worden behandeld door de voorzitter en twee door hem aan te wijzen 
leden van het College van Arbiters. 

39.3 Op gezamenlijk verzoek van de partijen kan het geschil worden behandeld door een 
enkelvoudige kamer. 

39.4 Het Bb doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk vier dagen tevoren 
schriftelijk mededeling aan de partijen. 

39.5 De verweerder kan uiterlijk drie dagen voor de dag van de zitting als bedoeld in lid 4 bij 
het Bb een verweerschrift indienen. De voorzitter van het College van Arbiters is 
bevoegd bedoeld tijdstip op grond van de omstandigheden op een eerder dan wel op 
een later moment te bepalen. Het in artikel 17 lid 4 bepaalde is van toepassing. Indien de 
verweerder niet vóór het hiervoor in dit lid bedoelde tijdstip een met redenen omkleed 
verweerschrift indient, behoudt hij desondanks het recht om ter zitting verweer te voeren. 

 
Artikel 40 Procedure bij afwijzing 
Indien een verzoek als bedoeld in artikel 38 lid 1 van dit reglement wordt afgewezen wordt het 
geding op de gewone wijze gevoerd. In dat geval vangt de termijn voor het indienen van het 
verweerschrift als bedoeld in artikel 17 lid 5 van dit reglement aan met ingang van de dag 
waarop de mededeling bedoeld in artikel 38 lid 3 aan de verweerder is verzonden. 
 
 
Hoofdstuk 8 Uitspraak 
 
Artikel 41 Beslissen naar recht en billijkheid 
41.1 Het College van Arbiters beslist naar recht en billijkheid. 
41.2 Het College van Arbiters beslist bij meerderheid van stemmen. 
41.3 Het College van Arbiters kan zijn uitspraak doen in de vorm van een arbitraal vonnis dan 

wel in de vorm van een bindend advies. 
 
Artikel 42 Eindvonnis en tussenvonnis 
Het College van Arbiters kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis of een tussenvonnis wijzen. 
 
Artikel 43 Verbindende kracht van uitspraak 
43.1 Een uitspraak is verbindend voor de partijen met ingang van het moment dat zij wordt 

gedaan. 
43.2 Hoger beroep tegen een uitspraak is niet mogelijk. 
 
Artikel 44 Tijdstip uitspraak 
Het College van Arbiters is vrij te bepalen wanneer uitspraak zal worden gedaan. 
 
Artikel 45 Vorm, inhoud en ondertekening 
45.1 Het College van Arbiters doet schriftelijk uitspraak. 
45.2 De uitspraak vermeldt de gronden voor de beslissing. 
45.3 De uitspraak wordt door de arbiters ondertekend. Indien een van de arbiters daartoe niet 

in de gelegenheid is, maakt de uitspraak daarvan melding. 
 
Artikel 46 Neerlegging ter griffie 
Ingeval het vonnis een geheel of gedeeltelijk eindvonnis is draagt het Bb er zorg voor dat ten 
spoedigste nadat het het vonnis heeft ontvangen, een exemplaar wordt neergelegd ter griffie. 
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Artikel 47 Herstel uitspraak 
47.1 Een partij kan het College van Arbiters verzoeken om een kennelijke reken- of schrijffout 

in de uitspraak te herstellen. 
47.2 Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt, wanneer er vonnis is gewezen, binnen dertig 

dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie van de rechtbank is neergelegd dan wel, 
indien het vonnis een tussenvonnis is, binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis  
is gewezen, schriftelijk ingediend bij het Bb. Wanneer een bindend advies is gegeven, 
wordt een verzoek als bedoeld in lid 1 binnen 30 dagen nadat het bindend advies aan 
partijen is verzonden, schriftelijk ingediend bij het Bb. 

47.3 Het Bb tekent op het verzoekschrift de datum van ontvangst aan en draagt zorg voor 
door-zending aan de voorzitter van het College van Arbiters binnen twee werkdagen na 
ontvangst. Het verzoekschrift wordt door het Bb zovele malen vermenigvuldigd als de 
voorzitter van het College van Arbiters wenselijk acht. 

47.4 Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoekschrift wordt een exemplaar daarvan 
aan de andere partij toegezonden. 

47.5 Het College van Arbiters kan binnen 30 dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie is 
neer-gelegd of binnen 30 dagen na de dag waarop het bindend advies is gegeven ook 
ambtshalve overgaan tot herstel als bedoeld in lid 1. 

47.6 Indien het College van Arbiters tot herstel overgaat wordt dit in een afzonderlijk stuk 
vermeld. Dit stuk wordt geacht deel uit te maken van de uitspraak. Het stuk wordt door 
de arbiters ondertekend. Indien een van de arbiters daartoe niet in de gelegenheid is, 
maakt het stuk daarvan melding. Ten aanzien van het stuk is, wanneer er vonnis is 
gewezen, het bepaalde in artikel 46 van overeenkomstige toepassing. 

47.7 Indien het College van Arbiters een verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst doet het daarvan 
binnen twee werkdagen mededeling aan de partijen. 

 
Artikel 48 Vergelijk van partijen 
48.1 Ingeval de partijen gedurende het geding tot een vergelijk komen doen zij daarvan direct 

schriftelijk mededeling aan het College van Arbiters. 
48.2 De partijen kunnen het College van Arbiters verzoeken het vergelijk in een vonnis vast te 

leggen. Het vonnis wordt door de partijen mede-ondertekend. 
48.3 Het College van Arbiters kan een verzoek als bedoeld in lid 2 zonder opgave van 

redenen afwijzen. 
 
Artikel 49 Publicatie 
Het Bondsbestuur draagt er zorg voor dat de eindvonnissen van het College van Arbiters in de 
officiële mededelingen van de NTTB worden gepubliceerd, overeenkomstig de door het 
College van Arbiters opgestelde tekst. 
 
 
Hoofdstuk 9 Kosten 
 
Artikel 50 Voorschot 
50.1 De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in 

artikel 15 lid 1 van dit reglement een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van 
dit voorschot wordt jaarlijks door het Bondsbestuur vastgesteld. 

50.2 De voorzitter van het College van Arbiters kan in elke stand van het geding bepalen dat 
een aanvullend voorschot verschuldigd is. De voorzitter van het College van Arbiters 
doet hiervan aan de eiser schriftelijk mededeling en geeft aan binnen welke termijn het 
aanvullende voorschot voldaan dient te zijn. 

50.3 De toezending van een exemplaar van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 16 van dit 
reglement kan worden opgeschort tot het voorschot is betaald. 

50.4 Indien de eiser de overeenkomstig de leden 1 en 2 verschuldigde bedragen niet tijdig 
voldoet wordt hij geacht zijn vordering te hebben ingetrokken. 
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50.5 Indien de eiser wordt geacht zijn vordering te hebben ingetrokken stelt het College van 
Arbiters, indien de andere partij dat verzoekt, het bedrag van de kosten van de arbitrage 
vast dat de eiser naar het oordeel van het College van Arbiters aan de andere partij dient 
te vergoeden. Een verzoek als hiervoor in dit lid bedoeld, wordt schriftelijk ingediend bij 
het Bb. 

50.6 Indien uit het voorschot de kosten van de arbitrage niet volledig kunnen worden betaald, 
bepaalt het College van Arbiters welke van die kosten daaruit, al dan niet gedeeltelijk, 
zullen worden betaald. De NTTB is niet aansprakelijk voor de kosten of gedeelten 
daarvan die niet uit het voorschot kunnen worden betaald. 

 
Artikel 51 Betaling kosten getuigen en deskundigen 
51.1 Indien een partij getuigen of deskundigen doet horen is zij verplicht de voor deze 

getuigen en deskundigen aan hun verhoor verbonden kosten aan hen te betalen, 
onverminderd haar recht op vergoeding van deze kosten indien de andere partij wordt 
veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. 

51.2 Indien het College van Arbiters ambtshalve bepaalt dat bepaalde getuigen of 
deskundigen zullen worden gehoord, kan het bepalen dat de kosten voor deze getuigen 
en deskundigen, verbonden aan hun verhoor door een van de partijen aan hen dienen te 
worden betaald, onverminderd het recht van deze partij op vergoeding van die kosten, 
indien de andere partij wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. 
Het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
kosten van het uitbrengen van een advies door deskundigen. 

51.3 De voorzitter van het College van Arbiters kan bepalen dat voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde kosten zekerheid wordt gesteld. 

51.4 Getuigen en deskundigen worden niet eerder gehoord dan dat de in lid 3 bedoelde 
zekerheid is gesteld. Het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van het uitbrengen van een advies door deskundigen. 

 
Artikel 52 Kostenveroordeling 
52.1 Het College van Arbiters heeft de bevoegdheid om de in het ongelijk gestelde partij te 

veroordelen in de kosten, daaronder begrepen een bedrag voor de kosten van 
rechtskundige bijstand die de wederpartij heeft gemaakt. 

52.2 In geval van een vergelijk of van intrekking van de vordering blijft het College van 
Arbiters bevoegd (een van de) partijen te veroordelen in de kosten. 

 
Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 
 
Artikel 53 Geheimhouding 
De leden van het College van Arbiters en het Bb zijn verplicht tot geheimhouding van al 
hetgeen hun uit hoofde van hun functie omtrent enig geschil dat aan arbitrage op de voet van 
dit reglement is onderworpen ter kennis is gekomen. 
 
Artikel 54 Aansprakelijkheid 
De NTTB, de leden van het Bondsbestuur, de stemgerechtigde leden van de Bondsraad, de 
Algemeen Directeur, de leden van het College van Arbiters en het Bb zijn niet aansprakelijk op 
grond van enig handelen of nalaten met betrekking tot een arbitrage op de voet van dit regle-
ment. 
 
Artikel 55 Termijnen 
Op de in dit reglement gestelde termijnen is de Algemene termijnenwet van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 56 Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft de voorzitter van het College van 
Arbiters een voorziening. 
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Hoofdstuk 1 Begrippen 
 
Artikel 1 Begrippen  
1. Aanklager: de persoon die uit de Tuchtcommissie op roulatiebasis als fungerend 

aanklager optreedt en niet betrokken is bij de beraadslaging van een voorliggende 
Tuchtzaak. 

2. Aangeslotene: een persoon of rechtspersoon die niet lid is van de NTTB dan wel lid 
is zonder stemrecht en is onderworpen aan het Tuchtreglement als lid van de NTTB 
of van een rechtspersoon die een daartoe gesloten overeenkomst heeft met de 
NTTB. Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt in dit reglement wanneer 
gesproken wordt van de ‘leden’ telkens tevens de ‘aangeslotenen’ van die NTTB 
bedoeld. 

3. Betrokkene: een lid en/of een aangeslotene van de NTTB, zijnde een natuurlijk 
persoon, tegen wie door de Tuchtcommissie een ordemaatregel van uitsluiting / 
voorlopige schorsing is genomen, naar wie een onderzoek door de Aanklager NTTB 
of onderzoekscommissie is ingesteld, tegen wie aangifte is gedaan of die beroep 
heeft ingesteld  tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie of tegen wie van een 
uitspraak van de Tuchtcommissie beroep is ingesteld. 

4. Evenement: een toernooi, wedstrijd of meerkamp zoals omschreven in het 
Toernooi- en Wedstrijdreglement of een competitie zoals omschreven in het 
Competitiereglement.  

5. Kansspelaanbieder: een organisatie die gelegenheid geeft om mede te dingen naar 
prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige 
kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed 
kunnen uitoefenen. 

6. Lid: een lid van de NTTB als bedoeld in artikel 6 van de Statuten dan wel een 
aangeslotene van de NTTB, waaronder de ‘betrokkene’. 

7. Onderzoekscommissie: een of meerdere onderzoekers (maximaal 3), die in 
opdracht van de Aanklager onderzoek doen  

8. Overtreding: strafbare gedragingen, handelen of nalaten, zoals geduid in het Tucht-
reglement. 

9. Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de betrokkene. 
10. Sportweddenschap: elke inzet gebaseerd op geld of op geld waardeerbaar, in de 

verwachting van een prijs van geld, of op geld waardeerbaar, onder voorbehoud van 
een toekomstige en onzekere gebeurtenis in verband met een sportwedstrijd. 

11. Voordeel of beloning: het ontvangen of in het vooruitzicht stellen of geven van geld 
of van direct of indirecte op geld waardeerbare goederen, diensten of 
waardepapieren. Waaronder, doch niet uitsluitend, steekpenningen, gelden, giften 
en andere voordelen, waaronder, doch niet uitsluitend, winst en/of potentiële 
winsten als gevolg van een weddenschap. Het officiële prijzengeld, of vergoedingen 
of betalingen uit hoofde van sponsoring of uit hoofde van andere legitieme 
overeenkomsten vallen hier niet onder. 

12. Voorkennis: informatie met betrekking tot de competitie die een persoon bezit uit 
hoofde van zijn of haar positie, met uitzondering van de al gepubliceerde informatie 
of andere gemeenschappelijke kennis die gemakkelijk toegankelijk is voor een 
geïnteresseerd publiek, of is openbaar gemaakt in overeenstemming met de 
Statuten, reglementen en besluiten van het Bondsbestuur. 

 
 
Hoofdstuk 2 Matchfixing 
 
Artikel 2 Reglement Matchfixing 
1. Wanneer van matchfixing aangifte wordt gedaan, geschiedt de behandeling van die 

aangifte met inachtneming van de bepalingen van dit reglement dat geldt op de 
datum van aangifte. 

2. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend 
de datum in het poststempel van een postbezorgdienst op de envelop, of, wanneer 
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het stuk wordt overhandigd, de datum van overhandiging die moet blijken uit een 
verstrekt ontvangstbewijs. 

3. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin 
mede begrepen de al dan niet elektronische wijze waarop de ontvangst van die brief 
kan worden vastgesteld. 

 
Artikel 3 Manipulatie van wedstrijden (matchfixing) 
1. Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden. Het gaat bij matchfixing om 

opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te handelen gericht op het 
wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden, teneinde het 
onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijden geheel of gedeeltelijk teniet te 
doen met het oog op het verkrijgen van een niet-gerechtvaardigd voordeel voor 
zichzelf of derden. 

2. De NTTB hanteert ten aanzien van matchfixing de in artikel 4 t/m 9 vermelde 
gedragsregels. Overtreding van deze gedragsregels levert een overtreding op in de 
zin van dit Reglement Matchfixing en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk 
worden bestraft. 

 
Artikel 4 Gedragsregels manipulatie van wedstrijden (matchfixing), zich 

onthouden van bepaalde weddenschappen 
1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen 

of het nalaten te handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) 
of het verloop van de sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van 
deze sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het 
verkrijgen van een niet-gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. 

2. Een lid is verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de voortgang 
en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij hij betrokken is of waarop 
hij direct dan wel indirect enige mate van invloed (kan) hebben. Dit is in ieder geval 
wanneer hij: 
a. wedt op een wedstrijd waaraan hij rechtstreeks deelneemt; of 
b. wedt op de sport waaraan hij deelneemt; of 
c. wedt op een evenement of multi-sport competitie waaraan hij deelneemt. 

3. Leden zijn daarnaast verplicht zich te onthouden van het wedden op: 
a. jeugdcompetities; 
b. disciplinaire sancties, zoals sancties opgelegd door de Tuchtcommissie of de 

Commissie van Beroep; 
c. negatieve spelmomenten zoals; rode-, gele kaarten, officiële waarschuwingen, 

time-out, enz.; 
d. verandering van vereniging van sporters binnen de tafeltennissport; 
e. de selectie van een team of speler binnen de tafeltennissport.  

4. Leden zijn verplicht zich voorts te onthouden van het direct dan wel indirect 
opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid  stellen om de in lid 2 en 3 
genoemde wedden-schappen aan te gaan. 

 
Artikel 5 Gedragsregels verspreiden van vertrouwelijke informatie (voorkennis of 

inside information) 
1. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het gebruiken of verspreiden van 

vertrouwelijke informatie zgn. voorkennis (inside information) voor weddoeleinden, 
inclusief het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon, zonder of 
met beloning, waar de betrokkene redelijkerwijs van kan weten dat deze informatie 
gebruikt kan worden voor sportweddenschappen of voor de manipulatie van 
wedstrijden of voor andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten of 
incidenten. 

2. Leden zijn verplicht zich te onthouden van het openbaar maken van vertrouwelijke 
informatie aan personen en/of entiteiten, of daar nu wel of geen –financieel–
voordeel tegenover staat, waarvan het lid wist of had moeten weten dat een 
dergelijke openbaarmaking zou kunnen leiden tot het gebruik van deze informatie 
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voor weddoeleinden, voor de manipulatie van wedstrijden of voor (andere) vormen 
van ongeoorloofde doeleinden. 

3. Het geven en/of ontvangen van een voordeel door het verstrekken van 
vertrouwelijke informatie, ongeacht of deze informatie daadwerkelijk wordt verstrekt, 
is verboden en betreft een overtreding van dit reglement. 

 
Artikel 6 Gedragsregels, meldplicht 
1. Leden zijn verplicht tot het terstond melden – bij de eerste gelegenheid – van 

(verzoeken die zij hebben ontvangen tot) het verrichten van handelingen, het 
nalaten van handelingen, verdachte activiteiten, incidenten, die mogelijk betrekking 
hebben op matchfixing of andere in dit reglement verboden handelingen, activiteiten 
of incidenten. Zij dienen dergelijke verzoeken, handelingen, activiteiten of incidenten 
onverwijld te melden bij de Tuchtcommissie. Zij dienen volledige openheid van 
zaken te geven en alle details van het verzoek, incident, feit, omstandigheid of zaak 
onder de aandacht van de Tuchtcommissie te brengen. Indien leden hier niet aan 
voldoen is sprake van een overtreding van dit reglement. 

2. Het ontmoedigen of beletten van anderen om melding te doen, zoals bedoeld in lid 
1, betreft eveneens een overtreding van dit reglement. 

 
Artikel 7 Gedragsregels, medewerking 
1. Totdat het besluit tot het opleggen van een sanctie onherroepelijk is geworden ten 

aanzien van iedere betrokkene bij de zaak verleent de betrokkene en ieder lid 
voortdurend alle medewerking die in het belang van het onderzoek of de procedure 
is vereist. 

2. Het lid dient zonder enige beperking, volledig en zonder onnodige vertraging 
informatie te verstrekken uit eigen beweging of op verzoek en toegang te 
verschaffen tot alle infor-matie en/of documentatie waarover hij beschikt of 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen als onderdeel van het onderzoek. Met 
inbegrip van gegevens met betrekking tot de vermeende overtreding (zoals 
weddenschappen, rekeningnummers, gespecificeerde telefoonrekeningen, 
bankafschriften, internetadministratie, computers, harde schijven en andere 
elektronische apparaten) en/of een uiteenzetting van de relevante feiten en 
omstandigheden rond de vermeende overtreding. 

3. Betrokkene staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de overtreding. 
4. Het belemmeren of vertragen van een onderzoek op basis van een overtreding van 

dit reglement, waaronder, doch niet uitsluitend, het achterhouden, vervalsen of 
vernietigen van informatie of documentatie die voor het onderzoek van belang 
kunnen zijn wordt aangemerkt als een overtreding van dit reglement. 

5. Indien een betrokkene voorafgaand aan de kennisgeving inzake een overtreding 
van dit reglement melding heeft gemaakt van zijn betrokkenheid bij matchfixing bij 
de bevoegde autoriteit(en) en deze bekentenis op dat moment betrouwbaar bewijs 
betreft van bedoelde overtreding kan de op te leggen periode van uitsluiting worden 
verkort. Betrokkene dient daarnaast geen andere personen tot deelname aan een 
overtreding van dit reglement te hebben aangespoord of gedwongen en dient 
volledige medewerking te verlenen zoals in lid 1 staat verwoord. 

6. De betrokkene onthoudt zich van elke gedraging die het onderzoek of de procedure 
zou kunnen belemmeren, verstrekt uit eigen beweging of op verzoek zo spoedig 
mogelijk alle informatie betreffende de zaak waarover hij beschikt of redelijkerwijs 
de beschikking kan krijgen, en staakt onmiddellijk iedere betrokkenheid bij de 
overtreding. 

 
Artikel 8 Gedragsregels, voorkoming belangenverstrengeling 
1. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de risico’s op 

overtreding van dit reglement te voorkomen, mag een lid niet tegelijkertijd werkzaam 
zijn bij, of een functie vervullen voor, een kansspelaanbieder.  

2. Indien naar het oordeel van het (Bonds)bestuur en/of de Aanklager sprake is van 
een incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan 
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kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het lid aan die 
voorziening mee, waardoor de (schijn van) belangenverstrengeling wordt 
voorkomen.  

3. Indien naar het oordeel van het (Bonds)bestuur sprake is van -meer dan incidentele-  
bezwaren ten aanzien van de onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid, dan zorgt het 
lid terstond voor opheffing van de onverenigbare of tegenstrijdige belangen, 
bijvoorbeeld door af te zien van een (neven)functie bij een kansspelorganisatie.  

 
Artikel 9 Overtreding 
1. Wanneer een lid het bepaalde in artikel 2 tot en met 8 of een andere bepaling van 

dit reglement overtreedt is er sprake van een overtreding van het Reglement 
Matchfixing. 

2. Een overtreding van het Reglement Matchfixing betreft tevens het niet-meewerken 
aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte bij de Tuchtcommissie 
of de Commissie van Beroep ligt en waartoe hij door de Tuchtcommissie of de 
Commissie van Beroep is opgeroepen, dan wel aan het onderzoek dat de Aanklager 
laat verrichten voorafgaand aan de behandeling van de aangifte door de 
Tuchtcommissie. 

 
 
Hoofdstuk 3 Taken en  bevoegdheden van commissies en  organen 
 
Artikel 10 Onderzoekscommissie 
1. Het Bondsbestuur kan een commissie instellen die oriënterend onderzoek doet naar 

signalen van matchfixing binnen de organisatie. 
2. De Tuchtcommissie kan een onderzoekscommissie instellen die feitelijk onderzoek 

en andere werkzaamheden uitvoert in opdracht van de Tuchtcommissie. De 
Tuchtcommissie sluit een daartoe strekkende overeenkomst. 

3. De onderzoekscommissie kan op last van en onder verantwoordelijkheid van de 
Aanklager een onderzoek instellen naar de feiten en/of omstandigheden naar 
aanleiding van de aangifte en hoort in verband met het onderzoek partijen, alsmede 
personen die over de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren. 

4. In het geval de Aanklager een onderzoekscommissie benoemt, benoemt hij één en 
maximaal drie onderzoekers die het onderzoek verrichten. 

5. De onderzoekscommissie heeft tot taak de aangifte te onderzoeken op 
waarheidsgehalte, gegrondheid en verwijtbaarheid. 

6. De onderzoekscommissie stelt haar werkwijze vast. De onderzoekscommissie doet 
van die werkwijze mededeling aan de Aanklager en aan degenen die zij hoort. 

7. De onderzoekscommissie wordt in het onderzoek bijgestaan door een juridisch 
secretaris die van een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het verslag wordt door 
de gehoorde ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan 
wordt hiervan in het verslag melding gemaakt met opgave van reden(en). 

8. Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoekscommissie voor de 
Aanklager een rapport op. De aanklager bepaalt of het rapport aan partijen ter hand 
wordt gesteld. 

9. De onderzoekscommissie betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk 
zorgvuldigheid ten aanzien van de bekende feiten en omstandigheden in relatie tot 
de mededelingen die hierover ten behoeve van het onderzoek aan derden moeten 
worden gedaan, waarbij telkens die derden niet meer deelgenoot worden gemaakt 
van feiten en omstandigheden dan op dat moment ten behoeve van het onderzoek 
noodzakelijk is. De onderzoeker(s) kan/kunnen nadien niet als getuige worden 
gehoord. 

10. De onderzoekscommissie kan in het kader van het onderzoek degene die aangifte 
heeft gedaan, de betrokkene en diens raadsman, getuigen en/of deskundigen 
mondeling dan wel schriftelijk horen, alsmede leden van besturen, commissies, 
andere leden van de NTTB en andere personen die over de feiten en omstandig-
heden kunnen verklaren. 
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Hoofdstuk 4 Ordemaatregel 
 
Artikel 11 Ordemaatregel 
De Tuchtcommissie of het Bondsbestuur kan als ordemaatregel, hangende het in te 
stellen onderzoek ter voorkoming van herhaling, om de rust te herstellen of de veiligheid 
te waarborgen, degene die van een overtreding wordt verdacht met onmiddellijke ingang 
een voorlopige schorsing opleggen, conform het gestelde in artikel 24 van het 
Tuchtreglement.  
 
 
Hoofdstuk 5 Het aanhangig maken en bevoegdheid tot behandelen 
 
Artikel 12 Aanhangig maken van een zaak 
1. Een overtreding wordt aanhangig gemaakt door een aangifte van het Bondsbestuur, 

de Algemeen Directeur, elk orgaan of bondsfunctionaris die door het Bondsbestuur 
bevoegd is verklaard, en ieder lid dat meent dat sprake is van een overtreding van 
dit reglement. Degene die aangifte doet formuleert de overtreding.  

2. De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van 
degene tegen wie de aangifte zich richt alsmede een zo nauwkeurig mogelijke 
omschrijving van feiten en omstandigheden voor zover mogelijk met de datum of 
data waarop of de periode waarbinnen de overtreding heeft plaatsgevonden. 
Wanneer geen adresgegevens kunnen worden verstrekt dient degene die aangifte 
doet de betrokkene zodanig te identificeren dat duidelijk is tegen wie de aangifte 
zich richt. 

3. Een aangifte is verder rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt 
ten tijde van de overtreding lid was van de sportorganisatie. Wanneer de betrokkene 
ten tijde van de behandeling van de aangifte geen lid meer is van de 
sportorganisatie wordt de aangifte behandeld en geschiedt de behandeling van de 
zaak op grond van dit reglement als ware de betrokkene nog immer lid van de 
betreffende sportorganisatie, in welk geval aan degene die aangifte doet en degene 
tegen wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van dit 
reglement toekomen. 

4. Nadat de aangifte is gedaan onderzoekt de Tuchtcommissie de aangifte en stelt 
vast of de aangifte te behandelen is en of de indiener ontvankelijk is.  

5. De omschrijving van de overtreding in de aangifte vormt de grondslag voor de 
behandeling van een zaak door de Tuchtcommissie en door de Commissie van 
Beroep. 

6. Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit 
schriftelijk en gemotiveerd geschiedt.  

7. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan 
worden bestraft. Wanneer degene tegen wie aangifte is gedaan door de valse 
aangifte in zijn eer, goede naam en/of reputatie is geschaad levert dit bij de 
behandeling van die valse aangifte een strafverzwarende omstandigheid op. 

8. Wanneer de aangifte door een lid wordt gedaan kan de Tuchtcommissie of de 
Commissie van Beroep degene die aangifte doet geheel of gedeeltelijk in de kosten 
van de procedure veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot een 
gedeeltelijke veroordeling van de betrokkene leidt.  

 
Artikel 13 Bevoegdheid behandeling aangifte  
1. Wanneer de Tuchtcommissie meent dat zij niet bevoegd is de aangifte in 

behandeling te nemen, of dat de indienende partij kennelijk niet-ontvankelijk is, kan 
degene die aangifte heeft gedaan hiertegen beroep instellen bij de Commissie van 
Beroep. Tegen de uitspraak van de Commissie van Beroep staat geen beroep open. 

2. Bij een volgens lid 1 ingediend beroep beoordeelt de Commissie van Beroep of de 
Tuchtcommissie bevoegd is en/of de indienende partij ontvankelijk is. Wanneer de 
Commissie van Beroep oordeelt dat de Tuchtcommissie niet bevoegd is en/of de 
indienende partij niet-ontvankelijk is in zijn aangifte doet de Commissie van Beroep 
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ter zake schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en vindt geen inhoudelijke behandeling 
van de zaak plaats.  

3. In de uitspraak van de betreffende Commissie wordt tevens bepaald welke partij in 
de kosten van de in dit artikel bedoelde behandeling wordt veroordeeld. 

 
 
Hoofdstuk 6 Betrokkene 
 
Artikel 14 De betrokkene 
1. Via een brief of aanzegging kan de Aanklager de betrokkene in kennis stellen van 

het feit dat jegens de betrokkene een vermoeden bestaat van een overtreding en 
dat een onderzoek is of wordt ingesteld door de onderzoekscommissie. 

2. Bij een aangifte bij de Tuchtcommissie zendt de aanklager de aangifte en aanklacht 
en bijbehorende documenten zo spoedig mogelijk na ontvangst per aangetekende 
brief en per gewone post aan de betrokkene.  

3. Het verweerschrift moet vier weken na ontvangst van de aangifte zijn ontvangen. 
Het verweerschrift wordt toegezonden per aangetekende brief. De betrokkene kan 
ook binnen die vier weken schriftelijk aan de aanklager mededelen dat hij verweer 
wil voeren, mits het verweerschrift zelf, waarin inhoudelijk op de aangifte wordt 
ingegaan, uiterlijk vier weken na de verzending van de voornoemde brief door de 
Tuchtcommissie is ontvangen.  

4. Wanneer de betrokkene in het buitenland woonachtig is geldt een termijn van zes 
weken. 

5. Wanneer de betrokkene geen verweer voert kan de Tuchtcommissie daaraan die 
conclusies verbinden die zij juist oordeelt. 

6. De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. 
7. De betrokkene kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een 

advocaat, dan legt de raadsman bij het schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht 
over van de betrokkene. Tijdens een mondelinge behandeling kan de betrokkene 
een raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. 
Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor de 
betrokkene. 

8. Op verzoek van de betrokkene kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de 
raadsman worden toegezonden. Tenzij de correspondentie aan de raadsman wordt 
toegezonden wordt het door de betrokkene zelf opgegeven woonadres voor juist 
gehouden of anders het door de betrokkene aan de NTTB opgegeven woonadres. 

 
Hoofdstuk 7 Overige bepalingen 
 
Artikel 15 Tuchtrecht 
1. Alleen de Tuchtcommissie en in beroep de Commissie van Beroep zijn bevoegd aan 

leden van de sportorganisatie straffen op te leggen. Die bevoegdheid laat onverlet 
de bevoegdheid van het Bondsbestuur een ordemaatregel te nemen wanneer het 
Bondsbestuur die bevoegdheid in Statuten of reglementen is verleend. Een door 
een Bondsbestuur genomen ordemaatregel sluit niet uit dat voor dezelfde feiten een 
tuchtrechtelijke veroordeling kan plaatsvinden. 

2. Een op grond van dit reglement door de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep 
gedane uitspraak heeft slechts betrekking op de NTTB en zijn leden en bindt alleen 
de NTTB en betrokken partijen. Een opgelegde straf wordt alleen ten uitvoer gelegd 
binnen het verband van de NTTB, tenzij in de uitspraak anders is beslist. In het 
laatste geval zal de NTTB de door een andere sportorganisatie opgelegde 
ordemaatregel en tuchtrechtelijke uitspraak die consistent is met dit reglement 
erkennen, respecteren en overnemen.  
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XI. BEHEERSREGLEMENT  
 
 
 
 
 
Memo van het Hoofdbestuur aan de Bondsraad 
  
Het veranderen van de Fondsbeheerscommissie in een commissie van het Bondsbestuur 
heeft ook gevolgen voor de status van het Beheersreglement als reglement. Als commissie 
van het Bondsbestuur verdwijnt de Fondsbeheerscommissie uit de Statuten en het Algemeen 
Reglement. Bij deze wijziging past geen reglement, maar een besluit van het Bondsbestuur.  
Het fonds zelf stond niet in de Statuten, omdat het deel uitmaakt van de financiële middelen 
van de NTTB en dus van de begroting van de NTTB. De Bondsraad stelt de begroting vast, 
waarmee de invloed op en zeggenschap over het fonds van de Bondsraad is gewaarborgd. 
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FONDSBEHEERSBESLUIT 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave december 2022  
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A. Considerans 
1. Binnen de NTTB bestaat een landelijk steunfonds (verder: fonds) met als doelstelling 

het financieel ondersteunen van lid-verenigingen van de NTTB in bijzondere situaties 
die van belang zijn voor de tafeltennissport (verder: bijzondere situaties); 

2. Het fonds maakt deel uit van de financiële middelen van de NTTB.  
3. Er is een door het Bondsbestuur ingestelde commissie die aanvragen voor bijdragen 

uit het fonds behandelt en besluiten van het Bondsbestuur voor financiële onder-
steuning voorbereidt. 

4. Voor zover de financiële middelen van het fonds niet worden aangesproken voor de 
realisatie van de doelstellingen van het fonds, worden deze middelen zodanig 
aangewend dat een optimaal rendement wordt verkregen. 

 
 
B. Uitvoeringsbepalingen  
 
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 
1. Een aanvraag is een met redenen omkleed verzoek tot financiële ondersteuning. 
2. Onder rechtspersoon wordt verstaan elke volledige rechtspersoonlijkheid bezittende 

organisatie als bedoeld in artikel 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, die een duidelijke binding 
heeft met een lid-vereniging van de NTTB. 

 
Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen 
1. Aanvragen kunnen worden ingediend door lid-verenigingen en rechtspersonen als bedoeld 

in 1.2. 
2. De aanvragen dienen betrekking te hebben op een bijzondere situatie. Een bijzondere 

situatie kan worden onderscheiden in een kort project of een langer durend project. Een 
kort project wordt gedefinieerd als een project waarbij de financiële ondersteuning vanuit 
het fonds een maximale looptijd kent van drie maanden. 

3. Bij het verlenen van financiële ondersteuning kunnen door de commissie zekerheden 
worden gevraagd en/of nadere voorwaarden worden gesteld. 

4. Commerciële projecten, met als oogmerk winst die niet volledig ten gunste komt van een 
tafeltennisvereniging en/of afdeling van een tafeltennisvereniging, worden niet 
ondersteund. 

5. Financiële ondersteuning wordt in een schriftelijke overeenkomst tussen het Bondsbestuur 
en de lid-vereniging of rechtspersoon vastgelegd. 

 
Hoofdstuk 3 Hoofdbepalingen 
A. Bijzondere situatie 
1. De aanvraag dient ten minste twee maanden voor de start van een bijzondere situatie te 

worden ingediend. 
2. Indien een bijzondere situatie plaatsvindt of van start gaat voordat het Bondsbestuur een 

beslissing over de aanvraag heeft genomen, draagt het Bondsbestuur geen 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan. 

3. Indien een bijzondere situatie betrekking heeft op een langer durend project, dan dient de 
relatie met de NTTB ten minste gedurende de termijn van de ondersteuning te worden 
gehandhaafd. 

 
B. Overwegingen 
1. Een groot aantal ondersteuningen van kleine omvang heeft de voorkeur boven een gering 

aantal ondersteuningen van grote omvang. 
2. De ondersteuningen worden, indien mogelijk, over het gehele land verspreid. 
3. Indien aanvragen door de commissie zijn aangehouden in verband met gebrek aan 

financiële middelen voor toewijzing, vindt, nadat financiële middelen in voldoende mate 
beschikbaar zijn gekomen, heroverweging van de aangehouden aanvragen plaats op 
basis van de bepalingen van C.1 en C.2. 

4. Er worden vanuit het fonds geen schenkingen en dergelijke verstrekt. 
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Hoofdstuk 4 Financiële voorwaarden 
A. Bijzondere situatie 
1. Voor een bijzondere situatie dient een dekkend financieringsplan, inclusief de uit het fonds 

gewenste bijdrage, te bestaan, voorzien van een sluitende en betrouwbare exploitatie-
begroting. 

2. Indien andere financiers bij de bijzondere situatie zijn betrokken dient in hun voorwaarden 
voor de financiering inzicht te worden verstrekt. 

3. De maximale bijdrage vanuit het fonds wordt jaarlijks door de Fondsbeheerscommissie 
vastgesteld.  De hoogte van dit maximale bedrag kan jaarlijks op basis van de ‘bouwkos-
tenindex’ worden geïndexeerd. Indien het bedrag wordt geïndexeerd wordt dit door de 
Fondsbeheerscommissie aan de Bondsraad meegedeeld. 

4. De financiële ondersteuning heeft een looptijd van maximaal tien jaren. 
5. Er wordt een regeling getroffen voor de terugbetaling en de vergoeding van rente en/of 

kosten aan het fonds binnen de in dit reglement gestelde voorwaarden. 
 
 
Hoofdstuk 5 Administratieve voorwaarden 
1. Lid-verenigingen en rechtspersonen dienen hun statuten en een recent uittreksel van de 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel te overleggen. 
2. Er dient een besluit van de leden van de lid-vereniging of afdeling tafeltennis van een 

vereniging beschikbaar te zijn waaruit blijkt dat wordt ingestemd met de uitvoering van de 
bijzondere situatie. Indien de bijzondere situatie een kort project betreft is een dergelijk 
besluit niet noodzakelijk. 

3. Bij een bijzondere situatie dienen ten minste te worden vermeld: 
- omschrijving van de te verrichten activiteiten; 
- gedetailleerde technische beschrijving, indien van toepassing; 
- begrotingen (evenements-, of investerings- en meerjarenexploitatiebegroting); 
- toestemmingen, vergunningen en dergelijke. 

4. Er dienen goedgekeurde jaarstukken van de laatste twee jaren te worden overlegd. 
5. Indien noodzakelijk geacht dient inzage te worden verstrekt in alle relevante contracten. 
 
 
Hoofdstuk 6 Overige voorwaarden 
1. Indien sprake is van een langer durend project: 

- het gerealiseerde kan, ten minste gedurende de periode dat nog niet volledig is 
terugbetaald, worden gebruikt ten behoeve van de tafeltennissport; 
- de ondersteunde is verplicht tot goede instandhouding van het gerealiseerde; 
- het gerealiseerde is adequaat verzekerd; 
- gedurende de periode dat nog niet volledig is terugbetaald heeft de commissie recht op 
inzage in de financiële situatie; tevens ontvangt zij, ten minste jaarlijks, een maand voor 
de aanvang van het boekjaar de exploitatiebegroting voor dat jaar, alsmede binnen vijf 
maanden na afloop van het boekjaar het jaarlijkse exploitatie-overzicht; 
- de commissie heeft het recht voor te schrijven dat de exploitatie-opzet wordt bijgesteld. 

2. Indien sprake is van een kort project: 
- de nadelige gevolgen (in financiële zin) van het niet-doorgaan van het project dienen op 
adequate wijze te zijn ingedekt; 
- binnen twee maanden na afloop van het project dient het Bondsbestuur een overzicht 

van de eindafrekening en een verslag van het verloop van het project te ontvangen; tevens 
dient een exploitatie-overzicht te worden verstrekt van het jaar waarin het project heeft 
plaatsgevonden. 

3. Bij het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen heeft het Bondsbestuur 
het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, tot invordering van het nog te 
ontvangen bedrag over te gaan, alsmede alle noodzakelijk geachte maatregelen te nemen 
jegens de verantwoordelijke personen en/of ondersteunden die de NTTB-reglementen 
mogelijk maken. 

 
 



 

168 
 

 
Hoofdstuk 7 Aanvraagprocedure 
1. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij het Bondsbureau van de NTTB ter 

attentie van de commissie. Binnen twee maanden nadat een aanvraag bij de commissie is 
binnengekomen neemt zij daarover een beslissing dan wel geeft met redenen omkleed 
aan waarom een beslissing op dat moment niet mogelijk is - en stelt zij de aanvrager 
daarvan schriftelijk op de hoogte. 

 
 
Hoofdstuk 8. Benoeming en besluitvorming Fondsbeheerscommissie 
 
A. Besluitvorming Fondsbeheerscommissie 
1. Geldige besluiten kunnen door de commissie worden genomen: 

a. in een vergadering die ten minste 14 dagen tevoren is bijeengeroepen door de voorzitter 
en/of de secretaris van de commissie; 
b. ook buiten een vergadering, bijeengeroepen op de onder a. genoemde wijze, indien alle 
leden van de commissie ten minste mondeling aanwezig te zijn. 

2. Indien de stemmen van de leden van de commissie staken beslist de stem van de 
voorzitter van de commissie.  

3. De commissie vergadert ten minste drie maal per jaar op de wijze als onder 1.a. vermeld. 
4. Binnen één maand nadat een besluit is genomen worden alle leden van de commissie via 

de secretaris en/of de voorzitter van de commissie daarvan schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 

 
B. Benoemen/aftreden leden Fondsbeheerscommissie 
1. De leden van de commissie worden benoemd door het Bondsbestuur.  
2. Telkens na benoeming van een of meer nieuwe leden wordt de onderlinge taakverdeling 

opnieuw vastgesteld: 
voorzitter 
vicevoorzitter 
penningmeester 
secretaris 
lid 

3. Elk tussentijds benoemd lid komt in het rooster op de plaats van het lid wiens plaats 
vrijkomt. 

 
 
Hoofdstuk 9 Overige bepalingen 
In gevallen waarin dit Fondsbeheersbesluit niet voorziet beslist het Bondsbestuur. 
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NIEUW VAST TE STELLEN: REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE 
 
 
 
 
 

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie van de Reglementscommissie: 
In de Statuten wordt artikel 28 ingevoegd om de status en positie van de Atletencommissie te regelen. 
Het functioneren van de Atletencommissie wordt geregeld in dit reglement. 

 
 

 
Uitgave december 2022 
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I INSTELLING ATLETENCOMMISSIE   
 
Artikel 1 Doel 
De Atletencommissie van de NTTB (hierna: Atletencommissie) vertegenwoordigt binnen de 
NTTB de leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub b, c en d die: 
a. in aanmerking komen voor deelname aan selecties voor internationale toernooien; 
b. deel uitmaken van het topsportprogramma of ontwikkelprogramma van de NTTB voor 

parasporters; 
c. in bezit zijn van een status van NOC*NSF (een A-Status of Selectie-Status); 
d. in bezit zijn van de hoogste seniorentoernooilicentie binnen de NTTB; 
e. maximaal 12 maanden geen deel meer uitmaken van de onder a, b of c genoemde groepen. 
De Atletencommissie voert namens deze leden (hierna te noemen: topsporters) overleg met 
het Hoofd Talentontwikkeling en Topsport en het Bondsbestuurslid Topsport van de NTTB 
over het topsportbeleid in algemene zin en de belangen van topsporters in het bijzonder. De 
Atletencommissie heeft als centrale doelstelling het mede-beïnvloeden van het topsportbeleid 
van de NTTB vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters. 
 
Artikel 2 Positie 
1. De Atletencommissie is een zelfstandig adviesorgaan binnen de NTTB, ingesteld door de 

NTTB op basis van artikel 28 van de Statuten. 
2. De Atletencommissie mag zich in haar advisering richten tot de gehele organisatie van de 

NTTB. 
3. De Atletencommissie benoemt één lid van het Bondsbestuur. De Atletencommissie draagt 

een kandidaat voor met inachtneming van het profiel van een lid van het Bondsbestuur. Het 
Bondsbestuur volgt de kandidaatstelling. 

4. De vertegenwoordiger van de Atletencommissie is een volwaardig lid van het Bondsbestuur 
met alle in de Statuten en het Algemeen Reglement beschreven rechten en plichten. 

5. De Atletencommissie kan haar standpunten en meningen rechtstreeks communiceren met 
haar achterban en spant zich tot het uiterste in om het Bondsbestuur hierover vooraf te 
informeren. 

 
Artikel 3 Taakstelling 
1. De Atletencommissie streeft het bereiken van haar doel na door het uitoefenen van de in 

Hoofdstuk II van dit reglement nader omschreven overlegmomenten en het uitoefenen van 
haar informatie-, overleg-, initiatief-, advies- en instemmingsrecht binnen de NTTB. 

2. De Atletencommissie zorgt ervoor dat zij regelmatig de wensen en meningen van de top-
sporters inventariseert en anderzijds de topsporters structureel op de hoogte houdt van 
haar werkzaamheden en de resultaten daarvan. 

 
Artikel 4 Lidmaatschap en voorwaarden lidmaatschap 
De Atletencommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden als omschreven in artikel 1 
of leden als bedoeld in artikel 6 lid b, c of d van de Statuten die in de vier jaar (hoogste 
seniorentoernooilicentie) of tien jaar (uitgekomen voor Nederlandse jeugd, senioren of 
Parateam) voorafgaand aan het moment van beschikbaarstelling voor de Atletencommissie op 
deze wijze geregistreerd zijn geweest. 
 
Artikel 5 Verkiezing 
1. Elke twee jaar worden verkiezingen uitgeschreven. De secretaris van de Atletencommissie 

is verantwoordelijk voor de bekendmaking en uitvoering hiervan. Verkiezingen worden 
alleen gehouden als het aantal kandidaten groter is dan het aantal verkiesbare plaatsen. 

2. Bij verkiezingen is iedere topsporter met kiesrecht gerechtigd zoveel stemmen uit te 
brengen als er verkiesbare plaatsen zijn. Op elke kandidaat kan 1 stem worden uitgebracht.  

 
Artikel 6 Zittingsduur, rooster van aftreden 
1. Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van maximaal drie jaar en kan maximaal twee 

keer herkozen worden. 
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2. Bij tussentijdse vacatures zijn bij de direct voorafgaande verkiezing niet-gekozen kandi-
daten gerechtigd de vacatures in te vullen. 

3. Indien er vacatures zijn waarin niet kan worden voorzien kunnen kandidaten door de leden 
van de Atletencommissie met een enkelvoudige meerderheid tot volwaardig lid worden 
benoemd tot de eerstvolgende verkiezingen. 

 
Artikel 7 Leden Atletencommissie 
De Atletencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 
 
Artikel 8 Secretariaat en secretaris  
1. De leden van de Atletencommissie zijn te bereiken op het e-mailadres 

atletencommissie@tafeltennis.nl.  
2. De Atletencommissie heeft een aanspreekpunt voor secretariële zaken op het 

Bondsbureau. 
 
Artikel 9 Vergaderingen 
De Atletencommissie vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel vaker als een lid van 
deze commissie zulks nodig acht. 
 
Artikel 10 Besluiten 
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder lid van de 
Atletencommissie heeft één stem. 
 
Artikel 11 Financiën en faciliteiten 
De Atletencommissie kan gebruik maken van de kostenvergoedingen uit het Declaratie-besluit 
van de NTTB en van de faciliteiten van het Bondsbureau voor vergaderingen. 
 
II ADVISERING 
 
Artikel 12  Adviesrecht 
Het Bondsbestuur zal actief advies vragen over alle onderwerpen die Talentontwikkeling en 
Topsport aangaan, alsmede over onderwerpen Wedstrijdsport die betrekking hebben op leden 
met de hoogste seniorentoernooilicentie en leden die uitkomen in de hoogste twee klassen 
van de landelijke seniorencompetities.  
 
Adviesaanvraag 
1. Een Bondsbestuursbesluit wordt genomen nadat het minimaal één bestuursvergadering 

daarvoor (in de regel vier weken) op de agenda is gezet.  
2. De agenda met bijbehorende stukken is een week van tevoren beschikbaar.  
3. De stukken worden samengesteld in overleg met de direct betrokken Bondsbestuursleden 

die de punten in de vergadering inbrengen.  
4. Het Bondsbestuurslid van de Atletencommissie kan besluiten een adviesaanvraag neer te 

leggen bij de Atletencommissie.  
5. De adviesaanvraag moet goed gemotiveerd worden en op een zodanig tijdstip worden 

gedaan dat het advies van de Atletencommissie van wezenlijke invloed kan zijn op het te 
nemen besluit.  

6. Besluiten worden altijd minimaal vergezeld van: 
a. de reden waarom het Bondsbestuur het besluit wil nemen; 
b. de gevolgen die het besluit heeft voor leden als vermeld in artikel 1 en leden die 

uitkomen in de hoogste twee klassen van de landelijke seniorencompetitie; 
c. de maatregelen die naar aanleiding van het besluit worden genomen; 
d. de alternatieven die zijn overwogen. 

7. De Atletencommissie brengt haar advies, uiterlijk drie weken na de adviesaanvraag uit. 
8. Indien binnen deze termijn geen advies is uitgebracht, wordt de Atletencommissie veron-

dersteld een positief advies te hebben verstrekt. 
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Artikel 13 Instemmingsrecht 
Het Bondsbestuur behoeft de instemming van de Atletencommissie voor elk door hen voor-
genomen besluit of handeling met betrekking tot de wijziging van het Reglement van de 
Atletencommissie. 
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B. OVERIGE REGLEMENTEN 
 

 
I. SPELREGELS (TER INFORMATIE) 

 
 
De AGM van de ITTF wordt begin december 2022 gehouden in Amman, Jordanië. Voor deze 
vergadering zijn enkele voorstellen tot wijziging van de Spelregels neergelegd.  
Indien deze voorgestelde wijzigingen worden aangenomen zullen deze in de Spelregels worden 
verwerkt en zullen deze opnieuw worden gepubliceerd. 
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II. HB-BESLUITEN (TER INFORMATIE)  
 
 
Sinds 1994 kent de NTTB  Hoofdbestuursbesluiten. Deze zijn in Algemeen Reglement artikel 22 
gedefinieerd als besluiten van algemene strekking die berusten op de Statuten of een reglement. 
Jaarlijks worden deze besluiten gepubliceerd op de NTTB-website onder de naam HB-besluiten en 
tevens worden deze besluiten jaarlijks vóór publicatie ter kennisname aan de Bondsraad gestuurd.  
 
Deze HB-besluiten hebben een geldigheid van 1 jaar. Die geldigheid kan onbeperkt worden verlengd. 
Vanuit de systematiek en de ordening van reglementering en op reglementering aansluitende beslui-ten 
is het echter gewenst om een HB-besluit dat langere tijd bestaat onder te brengen in hetzij een 
reglement hetzij een besluit met een meer permanent karakter. 
 
In 2022 heeft de Reglementscommissie onderzocht welke van de huidige HB-besluiten kan worden 
ondergebracht is besluiten met een meer permanent karakter. Het hieruit voortgekomen voorstel is door 
het Hoofdbestuur overgenomen.  
 

• HB-besluit A over weersomstandigheden en wedstrijden zal worden opgenomen als bijlage in de 
Spelregels.  

• HB-besluit B1: Deelname aan internationale evenementen en competitiewedstrijden wordt 
opgenomen in de Aanvullende Bepalingen bij het Competitiereglement. 

• HB-besluit B2: Deelname aan internationale evenementen en nationale evenementen wordt 
opgenomen in het Topsportstatuut, 

• HB-besluit C: Uitnodiging nationale selecties wordt opgenomen in het Handboek Toernooien. 

• HB-besluit D: Specifieke bepalingen voor de eredivisies worden opgenomen in de Aanvullende 
Bepalingen bij het Competitiereglement. 

• HB-besluit E: Hoogte voorschot Arbitrageheffing is opgenomen in de Tarievenlijst bij de begroting 
van de NTTB.  

 
Dit betekent dat er voor 2023 geen aparte HB-besluiten zullen worden gepubliceerd. Mochten er later 
besluiten zijn die als HB-besluiten gelden, dan zullen deze te zijner tijd als HB-besluit worden gepubli-
ceerd. Indien de in deze Bondsraad voorliggende reglementswijzigingen worden vastgesteld zullen 
deze dan Bondsbestuursbesluiten heten.  
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SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR EN BONDSRAADSCOMMISSIES 
 

- HERVERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN 
 
Overeenkomstig het daartoe door het Hoofdbestuur vastgestelde rooster is aftredend: 
 
 
de heer J.C. Simons. 
 
De heer J.C. Simons is opnieuw benoembaar tot voorzitter van het Hoofdbestuur (in de toekomst 
Bondsbestuur). 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om de heer J.C. Simons opnieuw te benoemen tot voorzitter van het 
Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
Toelichting 
Op initiatief van de bondsraad is in juli 2022 een statutenwijziging aangenomen die de benoeming van 
de heer J.C. Simons mogelijk maakt. Zie ook artikel 14.4: 

De Bondsraad kan de aaneengesloten termijn van een Hoofdbestuurslid met maximaal drie (3) jaar 

verlengen, indien de Bondsraad van oordeel is dat deze verlenging noodzakelijk is voor de uitvoering van 

het door de Bondsraad vastgestelde beleid 
De Bondsraad heeft de heer J.C. Simons verzocht gebruik te maken van deze mogelijkheid. De heer 
J.C. Simons heeft tijdens de bondsraadsvergadering in juli aangegeven zich beschikbaar te stellen voor 
een aanvullende termijn om een bijdrage te leveren aan de afronding van de organisatieontwikkeling. 
 
 
Overeenkomstig het daartoe door het Hoofdbestuur vastgestelde rooster is aftredend: 
 
de heer J.G.J. Wever. 
 
De heer J.G.J. Wever is opnieuw benoembaar tot penningmeester van het Hoofdbestuur (in de 
toekomst Bondsbestuur). 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor om de heer J.G.J. Wever opnieuw te benoemen tot penningmeester van 
het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond. 
 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de Statuten kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor 
de datum van de Bondsraadsvergadering schriftelijk andere kandidaten worden gesteld. 
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- VERKIEZING LEDEN BONDSRAADSCOMMISSIES 
 
BENOEMING LID TUCHTCOMMISSIE  
 
Voor benoeming in de Tuchtcommissie heeft mevrouw A.F.M. (Ann) Verhulst zich gemeld (zie haar cv 
hierna).  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
Mevrouw A.F.M. Verhulst te benoemen tot lid van de Tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennis-
bond. 
 
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. 
 
 
 
BENOEMING LID COMMISSIE ONDERSCHEIDINGEN 
 
In de Commissie Onderscheidingen was een vacature. Voor deze vacature heeft zich een kandidaat 
gemeld, de heer Th. Van Veen (zie zijn cv hierna).  
 
Het Hoofdbestuur stelt voor: 
 
de heer Th. Van Veen te benoemen tot lid van de Commissie Onderscheidingen 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. 
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CV van Thijs van Veen 
 

Naam Thijs van Veen 

 Geboren in 1950  
Gehuwd 

  

1970 Eindexamen Gymnasium-β (Almere College in Kampen). 

1970-1971 Militaire dienst. 

1971-1975 Studie bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen, in 1975 afgestudeerd (drs.) 

1971 NTTB-lid geworden 
1971-1975 Idéfix in Groningen 
1975-1978 ’s-Heerenbroek (afdeling Zwolle) 
1978-1982 TIOS, IJsselmuiden (afdeling Zwolle) (ik was een van de oprichters) 
1982-1983 De Griffioen, Wolvega (afdeling Friesland) 
1983-heden Over ’t Net, Amersfoort, afdeling Utrecht, vanaf 2000 afdeling Midden 
Altijd competitie gespeeld. Thans derde klasse afdeling Midden, rating ongeveer 
1139. 

1975-2015 Werkzaam bij de NV Nederlandse Spoorwegen in Utrecht (NS) in diverse functies en 
bij verschillende bedrijfsonderdelen in de financiële en controlhoek 

1977-1982 Penningmeester van de NTTB afdeling Zwolle 

1978-1982 Penningmeester van de ttv TIOS in IJsselmuiden 

1978-1985 Lid van de landelijke jeugdcommissie van de NTTB 

1978-heden Scheidsrechter, vanaf 1990 internationaal (met onder andere 2004 Paralympics 
Athene), vanaf 2014 tevens praktijkbegeleider 

1980-1985 Lid van het hoofdbestuur van de NTTB (voorzitter van de landelijke jeugdcommissie) 

1983-1998 Wedstrijdsecretaris van ttv Over ’t Net, Amersfoort, daarna voorzitter 

1985-1987 Lid van de topsportcommissie van de NTTB, secretaris 

1988-2009 Bestuurslid van de VVTT (secretaris en penningmeester). 
Thans nog lid van de redactie van VISIE. 

1992-heden Penningmeester van de afdeling Amersfoort en omstreken van de NGV (Nederlandse 
Genealogische Vereniging) 
14-03-2022 Gouden Speld van de NGV 

04-03-2000 Lid van verdienste van de NTTB 

16-05-2009 Lid van verdienste van de VVTT 

2013-heden Lid van de cliëntenraad van Alliade ouderenzorg, vanaf 2019 tevens lid van de 
centrale cliëntenraad van Alliade 

2014-heden Bestuurslid van de Stichting Tafeltennisacademie Amersfoort (secretaris en 
penningmeester en de laatste jaren tevens voorzitter) 

2016-heden Lid van de SRC (scheidsrechterscommissie) van de NTTB en van de EOA 
(Expertgroep Opleidingen Arbitrage) 

2018-heden Secretaris en vice-voorzitter van de NTTB afdeling Midden 

2021-heden Penningmeester van de Stichting Bewoners033 in Amersfoort 

 
 


