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Afdelingsledenvergadering ZuidWest 11 mei 2022 
Bijlage 2 
 
 
 
NOTULEN VAN  DE DIGITALE ALV VAN AFDELING ZUIDWEST VAN WOENSDAG 2 JUNI 2021 
 
Aanwezig: 
De verenigingen: Aloysius, Attaque, ATTC '77, De Batswingers, Belcrum, Budilia, Deurne, Die Meede, Een 
en Twintig, Flash, Goes, Groene Ster, Het Markiezaat, Hotak '68, Kapelle, LUTO, Maashorst, Middelburg, 
MTTV '72, Never Despair, NTTV, ODT, OTTC, Reynaert, SAR '72, Smash, Son en Breugel, Stiphout, STV, 
Tanaka, Taverbo, Taveres, TCO '78, TIOS Terheijden, TTVE, Unicum, Valkenswaard, Veldhoven, Waalwijk, 
WITAC '89 en Yerseke 
AB: voorzitter Jeroen Zoon, secretaris Bram Marinus en penningmeester Mick van Hoof 
Bondsraadsleden: Roger van der Hammen 
Hoofdbestuur: Stefan Heijnis, Bondsbureau: Achim Sialino, tijdelijk ondersteuner Ineke de Graaf 
Notulist: Antoinette de Jong 
 
 

1. Opening, welkom en vaststellen agenda 
Penningmeester en enig afdelingsbestuurslid Mick van Hoof opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Hij vraagt een ogenblik stilte voor degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
2023 stemmen zijn aanwezig, van het maximum aantal van 3889. 
 

2. Verkiezing afdelingsbestuur 
Jeroen Zoon is door het HB benoemd tot voorzitter a.i. Penningmeester Mick van Hoof stelt de ALV voor 

Jeroen Zoon tot afdelingsvoorzitter te benoemen.  

De ALV benoemt Jeroen Zoon tot voorzitter van afdeling ZuidWest. 

De zojuist gekozen voorzitter bedankt voor het vertrouwen.  

 

Bram Marinus heeft zich verkiesbaar gesteld als afdelingsbestuurslid. 

De ALV benoemt Bram Marinus tot afdelingsbestuurslid. 
 

3. Mededelingen 
Cees de Blaeij – Yerseke en Han Gootzen – Uden hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij 
worden nogmaals van harte gefeliciteerd. 
Een aantal verenigingen viert dit jaar een jubileum. Dit zijn: 
OTTC, Oss: 80 jaar 
TTV TIOS ’51, Tilburg, en Vice Versa ’51, Oudenbosch: 70 jaar 
ATTV ’71, De Schop, en Effect ’71, Terneuzen: 50 jaar 
De Kruiskamp ’81, Den Bosch: 40 jaar 
De verenigingen die geen oprichtingsdatum in NAS hebben opgegeven, worden gevraagd dit alsnog te doen 
Dit betreft de verenigingen PJS in Vught, Taveres in Eindhoven, TTV Kapelle, de Sasse Tafeltennis 
Vereniging, HTTC Heerewaarden en De Batswingers 1958 
 

4. Notulen ALV d.d. 10 september 2020 
De ALV stelt de notulen van de ALV van 10 september 2020 vast. 
 
Notulen ALV d.d. 14 oktober 2020 
Dick Krabbendam zegt dat hij aanwezig was bij de ALV van 14 oktober.  
Met deze aanvulling stelt de ALV de notulen van de ALV van 14 oktober 2020 vast.  
 
Eardly van der Geld – Luto heeft voorgesteld om de AB-leden een tegemoetkoming ter grootte van de 
vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Hij vraagt of nog iets met dat voorstel is gedaan.  
De voorzitter zegt dat hij het niet correct vindt om een vergoeding te geven, want het is een 
vrijwilligersfunctie. Achim Sialino bevestigt dit. 
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5. Jaarverslag 2020 inclusief budgetverantwoording 

Marieke Meijer – Maashorst ziet op pagina 4 een flinke ledendaling, maar constateert dat in 2018 en 2019 
de ledendaling groter was. 
Bondsraadslid Roger van der Hammen antwoordt dat de ledengrafiek de laatste jaren aan het afvlakken 
was. In 2020 hebben niet meer mensen zich afgemeld, maar de instroom was lager en dat veroorzaakt de 
daling. 
Jacques Derksen – Kapelle zegt dat bij zijn vereniging 20 leden erbij zijn gekomen en bij TTV Goes 33. TTV 
Kapelle heeft de verenigingscontributie aan de leden kwijt kunnen schelden dankzij diverse 
steunmaatregelen. Enkele, met name oudere, leden hebben hun lidmaatschap opgezegd om 
gezondheidsredenen. 
De voorzitter vindt dit een mooi initiatief. 
 
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2020 inclusief budgetverantwoording. 
 

6. Stand van zaken uitvoering activiteitenplan 2021  
Het Communicatieplan was al een aantal jaren een innovatieve activiteit. Het vorige bestuur kon dat helaas 
niet oppakken, maar het huidige AB vindt het belangrijk, zeker in de coronaperiode. Het AB vindt dat 
verenigingen moeten worden geholpen bij communicatie en wil zichzelf als voorbeeld stellen. Het plan is 
opgesteld en samen met een nog op te richten communicatiecommissie wordt hieraan invulling gegeven 
Als iemand meer informatie wil of mee wil helpen/denken dan graag contact opnemen met de secretaris 
 
Door corona zijn de activiteiten rondom Table Stars en paratafeltennis niet uitgevoerd. 
Vanuit de landelijke organisatie is extra budget beschikbaar gesteld voor de activiteiten: 

- Table Stars duo-competitie 
- Gastvrije tafeltenniszomer 
- Kaderdag afdeling ZuidWest – informele contacten tussen verenigingsbestuurders bevorderen 

Zodra het weer kan wordt hiermee gestart. 
 

7. Activiteitenplan en budgetaanvraag 2022 
In het Activiteitenplan zijn Table Stars Duo Competitie, Tafeltenniszomer, het Communicatieplan; de 
Kaderdag en paratafeltennis opgenomen. 
Als mensen hierbij willen helpen zijn ze van harte welkom en kunnen ze zich aanmelden. 
 

8. Organisatie afdeling ZuidWest 
a. Status afdelingsbestuur en openstaande vacatures 

Het AB bestaat uit 3 personen en er is nog ruimte voor nog 2 extra bestuurders. 
De vacature van Afdelingsondersteuner voor 0,2 fte is nog niet vervuld. 
 

b. Bondsraadsleden 
De voorzitter bedankt Roger van der Hammen en Sophie Dijkers voor hun inzet als Bondsraadsleden en 
René Lauwerijssen voor zijn inzet als plaatsvervangend Bondsraadslid. 
 

c. Verkiezing Bondsraadsleden** 
Roger van der Hammen is aftredend als BR-lid en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar. 

Roger van der Hammen wordt herbenoemd als BR-lid. 

Er is nog een vacature voor de functie van plaatsvervangend Bondsraadslid. 
 

9. Thema competitie  
a. opzet competitie: hervatting na corona 
b. procedure competitie-indeling 

Ronald Brekelmans laat weten dat de informatie over de najaarscompetitie inmiddels is verstuurd en dat 
gestart is met de voorbereidingen voor de najaarscompetitie. De wedstrijdsecretarissen kunnen tot 1 juli hun 
teams in NAS opgeven. Bij de senioren wordt de indeling nu op teamrating gedaan, zoals dat bij de jeugd al 
gebruikelijk is. De start van de competitie is uiteraard nog afhankelijk van de dan geldende maatregelen van 
de overheid. 
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Peter Stolk – Markiezaat zegt dat zijn vereniging bezig is met de teamsamenstelling. Een aantal leden, met 
name in de lagere klassen met grote teams, wil nog niet spelen. Hij vraagt of echt alleen naar de rating wordt 
gekeken of dat uitzonderingen mogelijk zijn. 
Ronald Brekelmans zegt dat echt op teamrating wordt ingedeeld, omdat dat dat het eerlijkst is en zo even 
sterke teams kunnen worden ingedeeld. In NAS kunnen voorkeuren worden aangeven met een motivatie. 
 
Jacques Derksen – Kapelle wil weten of weer gedubbeld kan worden. 
Ronald Brekelmans verwijst naar de berichten dat vanaf dinsdag weer gedubbeld kan worden. Dat blijft ook 
afhankelijk van de maatregelen van de overheid. 
 
Jacques Derksen: - Kapelle vraagt naar de stand van zeken van het DWF. 
Ronald Brekelmans antwoordt dat dit in de komende competitie een pilot is, dus op papier én digitaal. 
Ineke de Graaf bevestigt dat het DWF in het najaar verder getest wordt, zodat in het voorjaar het DWF 
geïmplementeerd kan worden. 
 
Dick Krabbendam – ODT vraagt of de competitie op de aangegeven datum van start gaat, omdat de 
vakanties laat eindigen en sommige teams nog met vakantie zijn. 
Ronald Brekelmans antwoordt dat het gepubliceerde schema wordt aangehouden. Het verzetten van 
wedstrijden gaat altijd in overleg met beide verenigingen. 
 

10. Goedkeuring competitiereglement deel III  
Het meest actuele competitiereglement is uit 2018. Deze teksten worden nu aangepast/geactualiseerd en op 
de website geplaatst. Eventuele aanpassingen worden in de volgende ALV vastgesteld. 
 

11. Introductie nieuwe werkgroep Table Stars 
Thomas Roovers geeft vanuit de werkgroep Table Stars een presentatie over de uitrol hiervan in de gehele 
afdeling in het najaar. De werkgroep is te bereiken via tsc@batswingers.nl. 
 
Dick Krabbendam – ODT vraagt of iedere speler een punt per wedstrijd krijgt, ook bij verlies. Het behalen 
van een punt werkt immers stimulerend. 
Thomas Roovers antwoordt dat de werkgroep dit zal overwegen. 
 
Thomas Roovers vindt dat de huidige situatie: “ze kunnen niet naar tafeltennis, want ze moeten naar voetbal 
of scouting” moet worden omgedraaid naar: “ze kunnen niet naar voetbal of scouting, want ze moeten naar 
tafeltennis”. 
Beginnende spelers kunnen in de Table Stars-competitie duo spelen en daarnaast eventueel in de 
starterscompetitie. 
 

12. Reflectie vanuit de Bondsraad 
Roger van der Hammen zegt dat de BRV (Bondsraad) meedenkt, meestuurt en het HB (Hoofdbestuur) 
adviseert. Op zaterdag 29 mei was een extra informele bijeenkomst georganiseerd. 
In het najaar 2020 is gekeken naar de visies jeugdsport en talentherkenning. De werkgroep 
onderscheidingen heeft voorgesteld de landelijke- en afdelingsonderscheidingen op dezelfde manier te 
behandelen. Ook zijn de zogenaamde memorabilia ingevoerd. Het aanvragen van een onderscheiding loopt 
via de Commissie Onderscheidingen. 
Hans van Haaren vult aan dat de werkgroep is opgeheven en dat de Commissie Onderscheidingen in de 
BRV van november is geïnstalleerd.   
 
Roger van der Hammen laat weten dat in maart door de Bondsraad is besloten om het competitiegerechtigd 
tarief dit voorjaar niet in rekening te brengen. Dit betreft een flink aandeel in de inkomsten van de NTTB. 
Hiervoor moet € 144.000 uit de algemene reserves komen.  
 
Afgelopen zaterdag 29 mei is een informele BRV gehouden over de herstructurering van de 
Tafeltennisbond. Nu worden veel zaken van bovenaf opgelegd, maar het is de bedoeling dat er meer van 
beneden naar boven gaat. Het voorstel is al in werking bij een aantal bonden. M.b.t. de beleidscyclus wordt 
rond april informatie bij de verenigingen opgehaald en daar wordt een plan van gemaakt. Het 
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strategievoorstel moet door de BRV goedgekeurd worden en wordt vervolgens ingevoerd voor de 
verenigingen. Daarna begint de cyclus weer opnieuw.  
De uitvoering komt bij het Bondsbureau te liggen. Het bondsbestuur maakt, werkt uit en toetst de plannen. 
De Bondsraad verandert ook en krijgt een hogere frequentie van vergaderen. Het aantal BR-leden wordt nog 
besproken. In de regio’s wordt het landelijk beleid uitgevoerd onder leiding van een regiocoördinator. De 
BRV kan zich vinden in de voorstellen en in de BRV van 26 juni wordt besloten over de richting, zodat de 
inrichting kan worden bepaald. De nieuwe structuur wordt per 1-1-2023 van kracht. 
 
Eardly van der Geld – Luto vraagt of deze stukken beschikbaar zijn om mee te nemen naar zijn bestuur. 
Roger van der Hammen antwoordt dat het zaterdag een informele BR was, met informele stukken.  
Achim Sialino vult aan dat de opmerkingen over de informele BR-stukken nog worden verwerkt voor de 
bondsraadsstukken. Deze staan dan op de website. 
 

13. Reflectie vanuit de landelijke NTTB 
Inmiddels is ondersteuning vanuit de NOW-regeling en TVL-regeling aan de NTTB toegekend, waardoor de 
reserves niet aangesproken hoeven te worden. 
Met spanning wordt gewacht hoe de inschrijving voor en de deelname aan de competitie gaat verlopen. Er 
zijn subsidies beschikbaar om activiteiten te organiseren en daarmee weer leden te werven. 
De landelijke organisatie is blij dat er weer een voltallig afdelingsbestuur is dat zelfstandig aan de slag kan. 
Achim Sialino brengt nogmaals de nog in te vullen functie van Afdelingsondersteuner onder de aandacht. 
In het najaar worden regiobijeenkomsten gehouden. De data worden opgenomen in de notulen (de 
verenigingen in ZuidWest kunnen op maandag 20 september deelnemen aan de bijeenkomst in Tegelen en 
op dinsdag 21 september in Dordrecht. De andere regiobijeenkomsten worden gehouden in Deventer en 
Hilversum). 
 
Rianne Sleegers - MTTV vraagt in hoeverre nog een deel van de competitiebijdragen 2020 wordt 
terugbetaald aan de verenigingen. 
Achim Sialino zegt dat dit alleen voor het voorjaar 2021 geldt. 
Rianne Sleegers – MTTV vraagt bevestiging dat voor 2020 geen compensatie komt. 
Achim Sialino antwoordt dat dat niet het geval is en zegt dat de inkomsten van competitiegelden hoger zijn 
dan de ontvangen ondersteuningsbedragen. 
Rianne Sleegers – MTTV zegt dat haar vereniging de leden niet heeft belast voor de contributie. 
Achim Sialino legt uit dat het niet heffen van het competitiegerechtigde tarief leidt tot een groot gat in de 
financiën. Dat is enigszins op te vangen door steunmaatregelen en minder uitgaven in 2020. De NTTB heeft 
hiervoor reserves, maar bij een volgende tegenvaller gaat dat niet meer lukken. 
 
Judith Rutte – TCO ’78 vraagt om de contributie 2021 niet te innen als geen compensatie 2020 mogelijk is.. 
 
Gevraagd wordt naar de reden om geen compensatie voor 2020 te geven terwijl de kosten wel lager zijn. 
Achim Sialino antwoordt dat het niet is terugbetaald omdat de competitie al gestart was. De BRV heeft 
besloten dat voor het voorjaar de niet-competitiegerechtigde tarieven in rekening zijn gebracht en dat voor 
2020 geen compensatie wordt gegeven. 
Dit is ook vastgesteld in de jaarrekening en accountantsverklaring. De niet-ontvangen inkomsten worden 
deels door de tegemoetkomingen en deels door de niet-betaalde kosten opgevangen. 
Roger van der Hammen voegt eraan toe dat veel meer zaken uit dit competitiegerechtigde tarief worden 
betaald. 
 
Gevraagd wordt om inzicht in de financiële resultaten van 2020. 
Achim Sialino antwoordt dat dit op de website is te vinden. 
Roger van der Hammen heeft de stukken al ontvangen en dit wordt besproken in de BRV van 26 juni a.s. 
 
Alwin van der Kop - Middelburg constateert dat het competitiegerechtigd tarief dus niet 1-op-1 voor 
competitiekosten is. 
Roger van der Hammen zegt dat in de laatste BRV hierover gesproken is en dat een foute terminologie is 
gehanteerd. 
Achim Sialino vult aan dat de contributies bijdragen aan het gehele budget om de NTTB te laten 
functioneren. 



NOTULEN ALV ZUIDWEST 2 juni 2021 
 

 

   

 Nederlandse Tafeltennisbond  •  afdeling ZuidWest  
secretaris@nttb-zuidwest.nl  •  Postadres  •  NTTB ZuidWest  •  Postbus 2650, 3430 GB 

Nieuwegein 
 

Alwin van der Kop – Middelburg vindt het niet kloppen dat competitiespelers meer bijdragen dan niet-
competitiespelers. 
Achim Sialino wijst erop dat Roger van der Hammen al heeft aangegeven dat competitiegerechtigde spelers 
een groter beroep op de activiteiten en diensten van de organisatie doen dan niet-competitiegerechtigde 
leden. Hij laat weten dat momenteel gekeken wordt naar een ander contributiestelsel. 
 
Judith Rutte - TCO ’78:vraagt meer inzicht in wat waarvoor betaald wordt. 
Achim Sialino zegt dat de werkgroep contributiestelsel wordt voorgezeten door de penningmeester om een 
eerlijker stelsel op te zetten en dat dit onderdeel van de uitwerking is 
Roger van der Hammen vult aan dat het veranderen van een systeem ook leidt tot het veranderen van o.a. 
statuten. 
 
14. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en hoopt dat dit de volgende keer weer 
fysiek kan. Tot bij de tafeltennistafel! 
 


