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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. 
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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 Statuten artikel 6, lid 1 sub b, c en d die: 
a. in aanmerking komen voor deelname aan selecties voor internationale toernooien onder 

auspiciën van ITTF of ETTU, of 
b. deel uitmaken van het topsportprogramma of ontwikkelprogramma van de NTTB voor 

parasporters, of 
c. in bezit zijn van een status van NOC*NSF (een A-Status of Selectie-Status), of 
d. in bezit zijn van de hoogste seniorentoernooilicentie binnen de NTTB, of 
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 topsport-
beleid 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 Bondsbe-
stuur 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 draagt zorg voor het vooraf informeren van het Bondsbestuur. 

 
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 drie jaar worden verkiezingen uitgeschreven. De secretaris van de Atletencom-

missie 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 gerechtigd zoveel stemmen uit te brengen als er 
verkiesbare plaatsen zijn. Op elke kandidaat kan 1 stem worden uitgebracht.  
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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. 
2. Bij tussentijdse vacatures zijn bij de direct voorafgaande verkiezing niet-gekozen kan-

didaten 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; 
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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. 
 
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. 

 


