NTTB afdeling Midden
Algemene Ledenvergadering 2020

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus was er geen ALV op woensdagavond
13-05-2020. De nieuwe datum is donderdagavond 15-10-2020.

Datum:
donderdagavond 15 oktober 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: digitaal, via Zoom, met de volgende link:
https://on2it.zoom.us/j/83337137647?pwd=TWJhT3hBL3FRYWlGR2laaUxMRnRH
UT09

Versie 5 d.d. 24-09-2020

Aan de besturen van de tafeltennisverenigingen in de NTTB afdeling Midden en andere belangstellenden, waaronder Ereleden, Leden van Verdienste, commissieleden, en bondsraadsleden.

Uitnodiging en Agenda van de Algemene Ledenvergadering
NTTB afdeling Midden
Bij deze wordt u namens het afdelingsbestuur uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van de NTTB afdeling Midden, welke gehouden zal worden op donderdagavond 15 oktober 2020 om 20.00 uur, digitaal, via Zoom.

Agenda (zie toelichting op de volgende pagina):
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Opening
Mededelingen
Toe te voegen agendapunten
Ingekomen stukken
Notulen van de ALV d.d. 15-05-2019 en van de ALV d.d. 14-11-2019
Verslag van de extra ALV op 19-08-2020
Jaarverslagen 2019
a Jaarverslag secretaris 1)
b Jaarverslag competitiecommissie 1)
c Jaarverslag jeugdplatform 1)
d Jaarverslag penningmeester 1)
e Jaarverslag afdelingsondersteuner 1)
Actieplannen (concept-begroting) 2021 (zie toelichting) 2)
Verkiezing bestuursleden
Verkiezing reservebondsraadsleden
Bijeenkomst met het hoofdbestuur van de NTTB
Rondvraag
Sluiting

1) ter vaststelling
2) ter goedkeuring

Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden

Toelichting agendapunten:

Bij agendapunt 5:
Zie de hiernavolgende pagina’s.
Bij agendapunt 6:
Zie de hiernavolgende jaarverslagen.
Bij agendapunt 7:
In het format van de NTTB is een conceptbegroting 2021 opgesteld. Zie de specificatie bij 6d
hierna. Voor innovatieve activiteiten in 2021 is een PM-post opgenomen.
Bij agendapunt 8:
Het afdelingsbestuur stelt voor Jeroen Scheerder te benoemen tot voorzitter van de NTTB
afdeling Midden. Jeroen (53) is voorzitter van Tielse TC.
Het afdelingsbestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van Michiel Vloemans (penningmeester) per 15-10-2020 te beëindigen.
Het afdelingsbestuur stelt voor Marc Krikke per 15-10-2020 te benoemen tot afdelingsbestuurslid met de functie van penningmeester. Marc (50) is lid van VTV.
Bij agendapunt 9:
Het afdelingsbestuur stelt voor Bert van Schaik (VTV) te benoemen tot reservebondsraadslid.
Er is nog een tweede vacature van reservebondsraadslid. Kandidaten kunnen zich melden.
E-mailadres: secretaris@nttb-midden.nl
Bij agendapunt 10:
1. Opening en mededelingen
2. Gevolgen van de coronapandemie (kort presenteren)
Duurzaamheid
3. Update lopende activiteiten (uitreiken of vooraf toesturen)
NTTB App
4. Informatie over ledenontwikkeling: algemeen en specifiek voor uw afdeling (kort presenteren)
5. Stand van zaken Jeugdbeleid en Topsport (kort presenteren)
6. Vragen, opmerkingen, suggesties en aandachtspunten vanuit de verenigingen
7. Rondvraag

Bij agendapunt 11:
In geval van “moeilijke” vragen is het raadzaam deze vooraf per e-mail te sturen naar
secretaris@nttb-midden.nl.

Amersfoort, 16-05-2019

Verslag ALV (Algemene Ledenvergadering) op woensdagavond 15-05-2019, aanvang
20:00 uur, bij tafeltennisvereniging Hoogland, sporthal De Bieshaar, Breelandhof 8, 3828 VL
Hoogland.

Aanwezig:
Afgevaardigden van de verenigingen Almeerspin, Bijmaat, Bunshot, DTV Smash, Elan,
Fletio, Good Luck, ’t Gooi, Hilversum, Hoogland, HTTC, Huizen, Laren, OTIO, Overhees,
Over ’t Net, Reflex Maarn, REGA, De Schans, Shot Soest, SVO, Tielse TC, TTCL, TTVN,
UTTC, VTV, Werinon, WIK, Zeta en ZTTV;
Wim van der Burgt (hoofdbestuur), Michiel Vloemans (penningmeester), Thijs van Veen
(secretaris, 1e vice-voorzitter, verslag), John van Hoeven (afdelingsondersteuner), Peter
Bouwman en Wim Kielen (bondsraadsleden), Marcel Nieuwendijk (competitiecommissie),
Flip Valero en Misja Heller (jeugdzaken), en Igor Heller
Afwezig met kennisgeving: de verenigingen Almere United, Effect, Gispen, GSVA, NSV,
SVE, VEV en Vita; Rens Boer (competitiecommissie), Ann Verhulst en Martin Lindenaar
Afwezig zonder kennisgeving: de verenigingen ATC, Barneveld, Batua, Buna, HTV, Iduna,
Leerdam, LTTC, ONI, Smash W., TOVO, Traiectum, TTVM, TVA, TVP, TVS, De Vaart,
Veenland, Vitac en Woerden
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Opening
Thijs van Veen wenst iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder hoofdbestuurslid Wim van der Burgt.
Mededelingen
Er zijn afmeldingen voor deze vergadering van de hierboven bij ‘afwezig met
kennisgeving’ genoemde verenigingen en personen.
Aanstaande zondag zijn de eredivisiefinales in Hilversum, bij ttv Hilversum.
Vanaf 12.00 uur strijden Den Helder en Heerlen om het landskampioenschap
bij de dames, en vanaf 15.00 uur Smash ’70 (Hattem) en Taverzo (Zoetermeer) om het landskampioenschap bij de heren. Ook om 12.00 uur begint de
finale tussen REGA (Nijkerk) en Swift Deventer om het landskampioenschap
bij de jeugd.
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Het afdelingsbestuur heeft samen met ttv Hilversum de organisatie van de
laatste afdelingskampioenschappen geëvalueerd en in overleg met ttv Hilversum besloten de eerstvolgende drie jaargangen van de afdelingskampioenschappen aan ttv Hilversum toe te wijzen.
Toe te voegen agendapunten
Geen.
Ingekomen stukken
Ontvangen is een advies van het College van Voorzitters (CvV) van de NTTB
inzake de organisatieontwikkeling van de NTTB. Het functioneren van de
bondsraad is voor verbetering vatbaar. Er zijn veel vacatures en er is weinig
verbinding.
Ook in de afdelingsbesturen zien we veel vacatures en de afdelingen hebben
weinig slagkracht. Dit verschijnsel zien we ook in onze eigen afdeling waar
vanaf augustus 2018 een vacature van afdelingsvoorzitter is.
Het CvV nodigt uit tot een open discussie, waarbij het wenselijk is dat 'alles'
bespreekbaar is en ter discussie kan staan. Dat geldt ook voor de plek en taken van de afdelingen (en daarmee voor de afdelingsbesturen).
Op zaterdag 1 juni a.s. is er in Rotterdam overleg tussen het hoofdbestuur en
alle afdelingsbesturen. Onder andere over bovengenoemd onderwerp.
Notulen (actie- en besluitenlijst) van de ALV d.d. 16-05-2018
De notulen van de ALV d.d. 16-05-2018 worden met één correctie (er staat
‘Carl Weber was 10 jaar penningmeester van de afdeling Midden’: in plaats
van de afdeling Midden moet worden gelezen de voormalige afdeling Utrecht)
vastgesteld, met dank aan Joris Bosboom voor het samenstellen van dit verslag.
Jaarverslagen 2018
6a. Jaarverslag secretaris
6b. Jaarverslag competitiecommissie
6c. Jaarverslag jeugdcommissie
Bij Teun Salentijn moet als vereniging Bijmaat vermeld worden, in plaats van
Hilversum. Chef de Equipe moet zijn Chef d’Équipe.
6d. Jaarverslag penningmeester
De afdeling heeft geen vermogen en geen balans. De financiële administratie
wordt uitgevoerd op het bondsbureau van de NTTB.
6e. Jaarverslag afdelingsondersteuner
De jaarverslagen worden door de ALV goedgekeurd.
Actieplannen (concept-begroting) 2020
Aan de afdelingen wordt een budget toegekend op basis van het aantal leden
maal € 5,25 per lid. In ons geval 3467 leden maal € 5,25 is € 18.202. Hiervan
moeten ook innovatieve activiteiten betaald worden. Daar wij nog geen concreet bedrag kunnen noemen voor de innovatieve activiteiten, is hiervoor een
PM-post opgenomen. Het bij Sportparticipatie genoemde bedrag van € 2.650 is
bedoeld voor Sportparticipatie en innovatieve activiteiten.
De ALV keurt de begroting 2020 goed.
Competitie
8a. Kleine aanpassingen jeugdcompetitie
René de Gier geeft een toelichting op de voorgestelde kleine aanpassingen.
Het gaat om quick wins. De jeugd wil veel spelen in weinig tijd. De beleving is
belangrijk, zowel voor de jeugd als voor de ouders. Derhalve geen pauze en zo
mogelijk na het dubbel op twee tafels verder spelen. Tempo erin. De laatste
competitieronde wordt per poule op één locatie gespeeld, waardoor meer sfeer
en meer beleving. Voor de locaties van de laatste competitieronde doet de
AJCL een uitvraag en hij beslist over de toewijzing. Bedoeling is wel dat dit zo
veel mogelijk verdeeld wordt. Aan de verenigingen wordt verzocht vooraf informatie te verschaffen over het wel of niet op twee tafels spelen na het dubbel,

over de openingstijd van de zaal, over wel of geen kantine aanwezig en over
overige relevante zaken die voor de bezoekende vereniging (spelers, speelsters, coaches en ouders) van belang kunnen zijn. We gaan nog na of deze informatie via de afdelingswebsite of via de TTapp verspreid wordt.
Jeroen Scheerder (Tielse TC) verzoekt de kleine aanpassingen in een kernachtige flyer op te nemen, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. AJCL Marcel Nieuwendijk zal dit verzorgen.
De jeugdteams voor de najaarscompetitie 2019 dienen uiterlijk 30-06-2019 in
NAS aangemeld te worden.
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde kleine aanpassingen.
8b. Flexcompetitie
Bert van Schaik geeft een toelichting op dit voorstel. Er moet iets gebeuren.
Het aantal jeugdspelers in de competitie is dalende. Verenigingen hebben
moeite de jeugdteams te bemannen. En er is een straf op het incompleet spelen. Het voorstel voor de flexcompetitie probeert hierin verbetering te brengen.
Teams kunnen scherper geformeerd worden. Het voorstel is een afweging van
voor- en nadelen en beoogt zo veel mogelijk teams te verkrijgen en geen
bestraffing voor incompleet uitkomen. Teams met twee spelers hebben een
klein nadeel, maar dit is tevens een prikkel om te komen tot teams met drie
spelers. Doelen zijn het behalen van voordelen en meer beleving.
Voor de flexcompetitie moeten de systemen worden aangepast. NAS en de
TTapp zijn hiervoor aangepast. Het competitiereglement moet worden aangepast, dit komt aan de orde bij agendapunt 8c hierna.
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde flexcompetitie.
8c. Actualisering en aanpassing afdelingscompetitiereglement
Het afdelingscompetitiereglement kende enig achterstallig onderhoud. Zo
moesten de duocompetitie en ook het meespelen van een vierde of vijfde speler in het dubbel nog worden gereglementeerd. Ook de bij agendapunt 8b behandelde flexcompetitie is opgenomen in het thans voorgestelde aangepaste
afdelingscompetitiereglement. Voorzitter Thijs van Veen stelt het afdelingscompetitiereglement in zijn geheel ter discussie. Deze discussie spitst zich toe op
twee onderwerpen. In artikel 31 lid 2 staat dat het in de laagste klasse van beide seniorencompetities is toegestaan om spelers van dezelfde klasse te laten
invallen (voor zover deze het team niet (overmatig) versterken). De ALV pleit
ervoor deze beperking tot de laagste klasse te laten vervallen. Ook binnen de
teams in de hogere klassen zou het toegestaan moeten worden om in te vallen. De ALV besluit tot een aanpassing van het voorgestelde artikel 31 lid 2.
Aan de competitieleiding is de taak toe te zien of een invaller een team niet
overmatig versterkt. De competitieleiding kan vooraf invalbeperkingen of invalcriteria publiceren en eventueel achteraf het meespelen van een invaller ongerechtigd verklaren.
Een ander discussiepunt, buiten het afdelingscompetitiereglement, is het verzoek dat een basislid maximaal twee keer in een competitieteam mag invallen
zonder meteen als competitiegerechtigd beschouwd te worden en zonder betaling van de toeslag voor competitiegerechtigdheid. Ook dit wordt aangenomen
door de ALV. Het AB c.q. de competitiecommissie bekijkt de consequenties
van dit besluit voor het gebruik van NAS en de TTapp.
Simon Gribling (UTTC) stelt de piramide aan de orde. De vroegere structuur
met op ieder lager niveau telkens het dubbele aantal competitiegroepen (1-2-48-16 groepen in een competitieklasse) bestaat niet meer. We hebben wel een
zesde klasse. Het aanbieden van verschillende niveaus is enigszins strijdig
met het instandhouden van de competitiepiramide. Artikel 39 en artikel 42

regelen dat het AB voor de aanvang van de competitie de structuur hiervan bepaalt.
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De ALV accordeert het voorgestelde afdelingscompetitiereglement, met alleen
in artikel 31 lid 2 een wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.
Voorts accordeert de ALV dat een basislid twee maal mag invallen in een competitieteam.
Pauze
Mededelingen Wim van der Burgt (HB)
Wim van der Burgt (hoofdbestuurslid) doet enkele mededelingen:
Table Stars: ook in 2019 kunnen verenigingen een Table Stars clinic aanvragen. Table Stars Challenge is gelanceerd. In elke afdeling kan een Table Stars
workshop georganiseerd worden.
Bettine Vriesekoop kan een clinic verzorgen. Voorwaarden en aanvraagprocedure staan op de website van de NTTB.
De afdeling organiseert een workshop voor begeleiders en trainers fifty+ViTT.
In onze afdeling is dat op woensdagavond 19-06-2019 bij VTV in Nieuwegein,
aanvang 19.30 uur.
In 2018 kreeg de bond er 3242 nieuwe leden bij, maar er waren 3486 opzeggingen. Netto dus een daling van het aantal leden. 392 leden werden in 2018
lid, maar zegden ook op in 2018.
Het HB bestudeert het contributiestelsel. Het huidige systeem van basisleden
en competitiegerechtigde leden wordt als te beperkt ervaren. Ook andere vormen van lidmaatschap worden in deze studie betrokken. Wat betreft de competitie wordt gekeken naar een teambijdrage (betaling per aangemeld team) in
plaats van een betaling per competitiegerechtigde speler. Binnenkort horen we
hier meer over.
Eind mei / begin juni volgt er een forse update van de PingPongbaas.
Er zijn veel activiteiten op het terrein van paratafeltennis.
Verenigingsontwikkeling: de monitor van eind 2018 / begin 2019 is verwerkt.
Extra data wordt geanalyseerd. Enkele verenigingen worden op basis van deze
analyse gevraagd voor een intakegesprek. Op basis hiervan wordt besloten of
een ontwikkeltraject (voor de lange termijn) kansrijk is.
Platform Jeugd afdeling Midden
Misja Heller geeft een toelichting op dit voorstel. De brainstormingsbijeenkomsten en de onderlinge samenwerking tussen de jeugdverenigingen hebben
veel nieuwe energie gegeven. Zijn toelichting is zodanig helder en duidelijk dat
deze niet leidt tot vragen, maar wel tot een spontaan applaus. Het AB is Misja
bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen en wenst hem veel succes met het
vervolg hiervan.
Verkiezing bestuursleden
Er zijn geen kandidaten aangemeld.
Gevraagd wordt naar de urenbesteding van de functie van afdelingsvoorzitter.
Er zijn ongeveer zes AB-vergaderingen per jaar. De afdelingsvoorzitter leidt de
AB-vergaderingen. De afdelingsvoorzitter gaat ongeveer vier keer per jaar naar
een vergadering van het College van Voorzitters (alle afdelingsvoorzitters).
Daarnaast bezoekt de afdelingsvoorzitter een aantal evenementen, in overleg
met zijn medebestuursleden. Veel onderlinge communicatie vindt plaats via email en WhatsApp. De daadwerkelijke urenbesteding per week of maand is
mede afhankelijk van de persoonlijke invulling van deze taak.
Rob Keur (Almeerspin) doet het voorstel te werken met clusters binnen de afdeling en taken en verantwoordelijkheden neer te leggen bij deze clusters, gedurende een nader af te spreken periode.
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De ALV verleent dispensatie voor het niet voldoen aan artikel 29 lid 1 van de
statuten van de NTTB, inhoudende dat het afdelingsbestuur uit ten minste drie
personen bestaat.
Verkiezing reservebondsraadsleden
Er zijn geen kandidaten aangemeld. De afdeling Midden heeft in de personen
Peter Bouwman en Wim Kielen twee bondsraadsleden. Reserves zijn gewenst
in geval van hun verhindering, maar ook voor sparring of klankbord en voor
eventuele toekomstige opvolging. Kandidaten kunnen zich aanmelden.
Rondvraag
René de Gier (Shot Soest): het tweede deel van de starterscompetitie is niet in
NAS opgenomen. Gevraagd wordt dit ook in NAS op te nemen. Igor Heller en
Marcel Nieuwendijk (AJCL) zullen dit samen regelen.
Rob Keur adviseert in de wedstrijdplanning kritisch naar de vakantieperiodes te
kijken. En bijvoorbeeld geen wedstrijden vast te stellen op goede vrijdag.
Simon Gribling (UTTC): SVE, SVO en UTTC organiseren weer gezamenlijk
een zomeravondcompetitie. Nadere informatie staat op de website van de
NTTB afdeling Midden. Voorzitter Thijs van Veen merkt op dat onze nieuwe
webmaster Huub Sweerts op een uitstekende wijze de website nieuw leven
heeft ingeblazen. Aan de verenigingen het verzoek evenementen op de afdelingswebsite op te nemen.
Gert Folkers (HTTC): in plaats van de middenmeerkampen voor de jeugd komt
er een dubbelduocompetitie, op drie zaterdagen (25 mei, 22 juni en 29 juni
2019). 40 teams hebben zich hiervoor aangemeld, 90 deelnemers, 6 groepen
van 6 en 1 groep van 4 teams. Morgen wordt hieromtrent een mailing naar de
betrokken verenigingen verzonden.
Hans de Rijk (WIK): de registratie van de duocompetitie verschilt tussen NAS
en het hiervoor te gebruiken wedstrijdformulier, in het ene geval zijn de spelers
x en y, in het andere geval y en z. Dit is merkwaardig.
Pieter Salentijn (Hilversum) vraagt naar de stand van zaken van NAS 2.0 en
het digitale wedstrijdformulier. Wim van der Burgt (HB) licht toe dat hieraan
wordt gewerkt. Diverse verbeteringen ten opzichte van het oude NAS worden
in NAS 2.0 aangebracht. Voor de landelijke competitie zal dan het verzenden
van wedstrijdformulieren niet meer nodig zijn. Het is inmiddels al zo dat bij de
eredivisiewedstrijden (dames en heren) de scheidsrechters na iedere game de
uitslag invoeren op de website www.tafeltennis.nl.
Juliet van Veen (Over ’t Net) kondigt aan dat samen met de deelneemsters de
gehouden girls only-trainingen geëvalueerd worden. Met de uit deze evaluatie
verkregen uitkomsten wordt rekening gehouden bij de opzet van de girls onlytrainingen in het komende seizoen.
Sluiting
Voorzitter Thijs van Veen sluit om 22:43 uur deze vergadering, met dank voor
ieders komst en inbreng, en wenst iedereen wel thuis. Met dank aan ttv Hoogland voor de gastvrijheid. De voorzitter wijst nogmaals op de eredivisiefinales
en de jeugdfinale aanstaande zondag in Hilversum (19-05-2019) en op de bijeenkomst fifty+ViTT op 19-06-2019 bij VTV in Nieuwegein.

Thijs van Veen, secretaris

Amersfoort, 15-11-2019

Verslag ALV (Algemene Ledenvergadering) op donderdagavond 14-11-2019, aanvang
20:00 uur, in het bondsbureau van de NTTB, Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein.

Aanwezig:
Afgevaardigden van de verenigingen Bijmaat, Good Luck, Huizen, Leerdam, LTTC, NSV,
Overhees, REGA, De Schans, Shot Soest, SVO, Tielse TC, TTVN, UTTC, VTV, WIK en
ZTTV;
Maurits Gommans (lid Taskforce NTTB), Jan-Gerard Wever (hoofdbestuurslid), Jeroen
Scheerder (voorzitter a.i.), Thijs van Veen (secretaris, 1 e vice-voorzitter, verslag), John van
Hoeven (afdelingsondersteuner), Wim Kielen (bondsraadslid), Misja Heller (jeugdplatform),
Igor Heller (reglementencommissie, adviseur van de Taskforce NTTB), Rens Boer (competitiecommissie) en Ann Verhulst (lid van verdienste NTTB afdeling Midden)
Afwezig met kennisgeving: de verenigingen DTV Smash Driebergen, Elan, TVS, TTVM
(Maarssen) en Vita;
Michiel Vloemans (penningmeester), Peter Bouwman (bondsraadslid) en Flip Valero (jeugdzaken)
Afwezig zonder kennisgeving: de verenigingen Almeerspin, Almere United, ATC, Barneveld, Batua, Buna, Bunshot, Effect, Fletio, Gispen, ’t Gooi, GSVA, Hilversum, Hoogland,
HTTC, HTV, Iduna, Laren, ONI, OTIO, Over ’t Net, PTN, Reflex Maarn, Smash W., SVE,
TOVO, Traiectum, TTCL, TVA, TVP, De Vaart, Veenland, VEV, Vitac, Werinon, Woerden en
ZETA
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Opening
Jeroen Scheerder heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder hoofdbestuurslid Jan-Gerard Wever.
Mededelingen
De secretaris noemt de afmeldingen voor deze vergadering van de hierboven
bij ‘afwezig met kennisgeving’ genoemde verenigingen en personen.
De secretaris vraagt iedereen de presentielijst te tekenen.
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Bestuursverkiezing
De secretaris meldt dat het afdelingsbestuur geslaagd is in zijn zoektocht naar
een nieuwe voorzitter. Het afdelingsbestuur stelt voor Jeroen Scheerder te benoemen tot voorzitter van de NTTB afdeling Midden. De ALV beloont dit voorstel met een warm applaus. De secretaris overhandigt de voorzittershamer van
de NTTB afdeling Midden aan Jeroen Scheerder.
Igor Heller verzoekt na te gaan of het vereiste quorum voor het nemen van een
rechtsgeldig besluit aanwezig is. Hij verwijst vervolgens naar artikel 5 lid 1 van
het afdelingsreglement (Op de besluitvorming van de Afdelingsledenvergadering zijn de artikelen 9, 11 en 19 van de Statuten van overeenkomstige toepassing.) en artikel 9 lid 4 van de Statuten (In vergaderingen, waarin minder dan
de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, kunnen geen geldige besluiten worden genomen. In een afdelingsledenvergadering, waarin het
aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het
maximale aantal stemmen, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.)
De secretaris zal aan de hand van de presentielijst en NAS nagaan welk percentage van de leden vertegenwoordigd is.
Nagekomen bericht van de secretaris: in deze ALV is 32,9% van de stemgerechtigde leden aanwezig (1148 van 3486 (bruto aantal leden per 31-122018)), zodat deze ALV geen rechtsgeldige besluiten kan nemen. Jeroen
Scheerder blijft voorzitter ad interim.
Het afdelingsbestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van Michiel Vloemans (penningmeester) per 14-11-2019 te beëindigen. De ALV gaat hiermee
akkoord. Het AB heeft nog geen nieuwe penningmeester kunnen vinden. De
voorzitter doet een beroep op de vergadering zich kandidaat te stellen of het
AB te wijzen op een geschikte kandidaat. Michiel Vloemans is bereid de penningmeesterstaken te blijven uitvoeren tot de eerstvolgende reguliere ALV (1305-2020).
Voorstel herstructurering NTTB
Maurits Gommans (lid van de Taskforce NTTB) presenteert de huidige stand
van zaken van de Taskforce. De Taskforce bestaat uit een groep enthousiaste
mensen die zich werpen op de organisatie van de NTTB. Het zijn geen organisatiedeskundigen. De nu getoonde powerpointpresentatie wordt zaterdag a.s.
(16-11-2019) in de Bondsraad getoond. Maurits geeft eerst zijn presentatie, en
daarna vindt een discussie plaats.
In de voorstellen van de Taskforce is de afdeling niet langer een bestuurlijke
eenheid, maar blijft wel een organisatorische eenheid. De afdelingen moeten
samenwerken. De bondsraad verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een Algemene Ledenvergadering van de NTTB. De participatie hierin zou ook digitaal
kunnen. Het thans door de Taskforce voorgestelde tijdspad houdt in dat de organisatieverandering in juni 2021 zal kunnen ingaan. Heel veel onderwerpen
moeten door de Taskforce nog nader worden uitgewerkt. In de toekomst worden de afdelingen aangestuurd onder verantwoordelijkheid van een hoofdbestuurslid. Een hoofdbestuurslid zal verantwoordelijk zijn voor twee afdelingen.
Daarnaast zijn er regiomanagers, dit zijn beroepskrachten die organisatorisch
verantwoording afleggen aan en hiërarchisch vallen onder de directeur bondsbureau. De directeur bondsbureau is de manager van de regiomanagers.
Na deze presentatie van Maurits Gommans volgen de reacties en vragen van
de ALV. Hoe is de lokale democratie geregeld? Deze ALV heeft grote zorgen
over hoe omgegaan wordt met de wensen van de verenigingen inzake afdelingsaangelegenheden, bijvoorbeeld en met name de afdelingscompetities. Er
is een afdelingscompetitieleider of een afdelingscompetitiecommissie, maar er
is geen gremium meer waarmee de ACL of de competitiecommissie overleg
pleegt en waarin besluitvorming plaatsvindt.

Is verandering noodzakelijk? Belangrijkere onderwerpen (belangrijker dan de
organisatiestructuur van de NTTB) zijn ledenwerving, ledenbehoud en de training van de jeugd binnen de verenigingen. Dit zijn de onderwerpen waar wij
ons zorgen over maken.
Maurits wijst erop dat de Taskforce streeft naar een toekomstbestendige oplossing van de problemen.
Een vraag: gaan de zaken beter bij afwezigheid van een afdelingsbestuur?
Wat is het effect van deze situatie?
De regiomanagers kunnen een jeugdcommissie of een competitiecommissie
organiseren.
Hoe geef je vorm aan de couleur locale?
Binnen de NTTB onderscheiden we thans diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld
para, topsport, breedtesport en wedstrijdsport. De belangen van deze doelgroepen worden thans alle behartigd door de Bondsraad. Hoe gaat dat straks
met een vertegenwoordiging van alle verenigingen in de Algemene Ledenvergadering van de NTTB? Het is theoretisch mogelijk dat de verenigingen massaal een halvering van de bondscontributie belangrijker vinden dan (bijvoorbeeld) topsport. Met name met een digitale participatie kan er sprake zijn van
een grote opkomst. De primaire belangenbehartiging zal waarschijnlijk toenemen ten koste van het algemeen belang.
De Taskforce heeft nog geen financiële paragraaf gepubliceerd.
Er komt een College van Toezicht (CvT). De leden hiervan worden door de
ALV (Algemene Ledenvergadering van de NTTB) benoemd. In het CvT moeten
verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld kennis van zaken
op het gebied van financiën. Eventueel is er ook een financiële commissie.
De huidige structuur heeft een flink aantal veiligheden. In de nieuwe structuur
zijn deze veiligheden er niet meer. De ALV (Algemene Ledenvergadering van
de NTTB) gaat lijken op een referendumdemocratie. Dit brengt grote gevaren
met zich mee.
Gaat stemming per vereniging of per lid plaatsvinden? Dit moet nog nader worden uitgewerkt.
We signaleren thans drie problemen: het vervullen van de vrijwilligersfuncties
in de afdelingen (afdelingsbestuursleden en commissieleden), het functioneren
van de Bondsraad, en de democratisering binnen de NTTB. De Taskforce
zoekt voor deze problemen een oplossing en denkt de oplossing gevonden te
hebben in de thans voorgestelde nieuwe organisatiestructuur die op veel aspecten nog nader uitgewerkt moet worden.
De regiomanager krijgt een belangrijke functie.
De verenigingen zullen in de nieuwe voorgestelde structuur invloed missen.
Niet op landelijk niveau, want dan is er de ALV (Algemene Ledenvergadering
van de NTTB), waarin alle verenigingen – fysiek of digitaal - participeren. Maar
wel op afdelingsniveau en met betrekking tot voor de verenigingen belangrijke
afdelingsaangelegenheden zoals onder andere de afdelingscompetities. De
vergadering merkt op dat het juist goed is dat het HB (hoofdbestuur) de laatste
jaren ontmoetingen met de verenigingen organiseert. Dit is een goede ontwikkeling. Het HB op toernee is een goede zet.
Een directe vertegenwoordigende democratie heeft grote nadelen.
Er is behoefte aan lokale zeggenschap.
De vergadering merkt op dat de plannen van de Taskforce nu nog relatief vaag
zijn. Komt er nog een bijeenkomst vóór juni 2020?
Aan bondsraadslid Wim Kielen wordt gevraagd of hij vanuit deze vergadering
voldoende heeft meegekregen voor de bondsraadsvergadering van zaterdag
a.s. (ons bondsraadslid Peter Bouwman is wegens ziekte helaas verhinderd).
Wim is bang voor een collectief verzet tegen het hoofdbestuur, in de nieuwe
voorgestelde organisatiestructuur. Allen tegen het HB. Met in het uiterste geval
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jaarlijks een nieuw HB, want het HB kan het nooit goed doen in de ogen van de
verenigingen.
De besluitvorming op lokaal niveau moet goed geregeld worden. Een regiomanager zou een ALV (afdelingsledenvergadering) kunnen organiseren en in
deze ALV kunnen de verkiezingen van bondsraadsleden plaatsvinden.
In de huidige bondsraad kennen we functiezetels. De invloed hiervan is gering.
De instelling van de functiezetels heeft niet opgeleverd wat hiervan verwacht
werd. De verwachting is niet uitgekomen.
Rondvraag
Was in deze ALV het vereiste quorum aanwezig? Deze vraag kan nog niet beantwoord worden. De secretaris moet dit aan de hand van de presentielijst en
NAS nagaan.
LTTC (Lelystad) zoekt een trainer. Geadviseerd wordt een oproep te doen via
de website van de afdeling Midden en via de website van de VVTT (Vereniging
van TafeltennisTrainers).
Naast de vacature van penningmeester hebben we ook nog twee vacatures
van reserve-bondsraadsleden, voor de duur dat er nog bondsraadsleden en reserve-bondsraadsleden zullen zijn. Bert van Schaik (VTV) meldt zich aan als
kandidaat voor reserve-bondsraadslid. De ALV benoemt Bert van Schaik (VTV)
tot reserve-bondsraadslid van de NTTB afdeling Midden.
Sluiting
Voorzitter Jeroen Scheerder sluit om 21:45 uur deze vergadering, met dank
voor ieders komst en inbreng, en wenst iedereen wel thuis.

Thijs van Veen, secretaris

6a. Jaarverslag secretaris 2019
Het afdelingsbestuur ging 2019 in met twee bestuursleden: secretaris Thijs van Veen en
penningmeester Michiel Vloemans. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter lukte medio 2019:
Jeroen Scheerder (Tielse TC) was bereid deze taak op zich te nemen. Hij is per 12-09-2019
ad interim toegetreden tot het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kwam in 2019 vijfmaal in vergadering bijeen. Deze vergaderingen werden in de meeste gevallen ook bijgewoond door onze bondsraadsleden en afdelingsondersteuner, en vertegenwoordigers van de competitiecommissie en het jeugdplatform.
De ALV werd gehouden op woensdagavond 15-05-2019 in Hoogland. Op woensdagavond
18-09-2019 kwamen alle verenigingen uit de afdelingen Midden samen met het hoofdbestuur
van de NTTB bijeen in de kantine van de ttv Hoogland in Hoogland. In deze bijeenkomst presenteerde de Taskforce voorstellen voor een bestuurlijke verandering binnen de NTTB. In
vervolg hierop was er op donderdagavond 14-11-2019 op het bondsbureau in Nieuwegein
een extra ALV van onze afdeling om het “voorstel herstructurering NTTB”, het voorstel van
de Taskforce aan de Bondsraad van 16-11-2019, te bespreken. Het afdelingsbestuur wilde
deze gelegenheid aangrijpen voor een definitieve benoeming van Jeroen Scheerder tot afdelingsvoorzitter, doch hiervoor ontbrak het vereiste quorum.
Marcel Nieuwendijk trad als AJCL toe tot de competitiecommissie. De competitiecommissie
bestond uit Antwan Wiegerinck (seniorentriocompetitie), Rens Boer (seniorenduocompetitie),
en Marcel Nieuwendijk (jeugdcompetitie). Rens de Haas en Wayne Plaxton legden hun taken neer. De competitie kende een soepel verloop.

In 2019 ontstond een succesvol jeugdplatform onder leiding van Misja Heller. Dit is een overlegorgaan van alle jeugdverenigingen, gericht op samenwerking, op gezamenlijke oplossingen, en op een gezamenlijke uitvoering van de jeugdactiviteiten. Binnen het jeugdplatform
werd met name veel aandacht besteed aan de jeugdcompetitie. Dit leidde tot het introduceren van de flexcompetitie in het najaar van 2019, een competitievorm waarin alle vormen van
2 tegen 2, 2 tegen 3 en 3 tegen 3 spelers tegelijk voorkomen. Flip Valero organiseerde de
afdelingstrainingen (onder leiding van de trainers Yana Timina en Jochem de Hoop) en de
jeugdcup.
De girls only-trainingen, op zondagochtend in Soest, gingen succesvol verder. Aan de trainingen werd door gemiddeld 14 meisjes / vrouwen deelgenomen. Deze training is alleen
voor meisjes en vrouwen. Uiteraard ook met vrouwelijke trainers: Juliet van Veen en Irene
Aangeenbrug. Er wordt enthousiast getraind, met zeer verschillende niveaus. Het is leuk om
te zien dat een andere afdeling dit initiatief heeft overgenomen.
Onze webmaster, Huub Sweerts, zag kans grote delen van de afdelingswebsite te actualiseren. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk evenementen binnen de afdeling op de evenementenkalender op de afdelingswebsite worden opgenomen. De eregalerij, met vermelding van de ereleden en leden van verdienste van de afdeling, is flink verbeterd, maar de
informatie is nog niet volledig.
De secretaris stuurde diverse nieuwsbrieven naar verenigings- en afdelingsfunctionarissen.
Het jaarlijkse officialtoernooi, in Hilversum, werd gehouden op vrijdagavond 04-01-2019 en
03-01-2020. Traditioneel wordt dit toernooi voor bestuursleden en andere betrokkenen tussen kerst en nieuwjaar gehouden.
Het aantal leden van de afdeling Midden (netto) ontwikkelde zich als volgt:

NTTB afdeling Midden,

Jeugd

Jeugd

Senioren

Senioren

aantal leden per:

M

V

M

V

Totaal

01-01-2020

449

102

2188

328

3067

01-01-2019

462

95

2178

330

3065

01-01-2018

487

91

2149

314

3041

01-01-2017

509

94

2153

324

3080

01-01-2016

475

80

2134

312

3001

01-01-2015

465

68

2197

322

3052

De afdeling Midden van de NTTB werd op 21-12-2000 opgericht als voortzetting van de twee
vroegere afdelingen ’t Gooi en Utrecht. Dus ruim 19 jaar geleden. Er zijn in die 19 jaar vijf
verenigingen bijgekomen: GSVA, Almere United, Traiectum, Hilversum (dat ontstond uit de
fusie van Victoria en Quick ’32) en (in 2019) PTN. PTN staat voor Para Team Nederland en
speelt met een team paraspelers in de zaal van VTV in Nieuwegein, in de landelijke competitie. GSVA bestond al langer maar was destijds alleen aangesloten bij de NEBAS (gehandicapten) en nu ook bij de NTTB. Naast de genoemde twee verenigingen in Hilversum bestaan
ook niet meer AGAVS, BAT, CJC, DOSC, Douwe Egberts, De Hilt, Hoogerheide, Jonathan,
MTTV, Muiden, OSO, Paushuize, Quick Doorn, Radiair, REMU, ROVU, SSVU, Stedepunt,

TIVU, Vechtlust, Vitus en Wasmeer. De vereniging UBTV (Uit Bedrijfs Tafeltennis Voortgekomen) wijzigde haar naam naar de vacant gekomen naam ‘t Gooi. Het aantal verenigingen daalde van 77 naar 59.
Het afdelingsbestuur dankt eenieder die in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan de afdelingsactiviteiten.

Thijs van Veen,
secretaris

6b. Jaarverslag Competitiecommissie 2019

Rens Boer, maart 2020

Voorjaar 2019
Marcel Nieuwendijk is vanaf het voorjaar 2019 aangesteld als AJCL, hij zal dus verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken van de jeugdcompetitie van de afdeling Midden.
Rens de Haas zal betrokken blijven voor o.a. het indelen van de competitie.
De duo-competitie startte in het voorjaar van 2019 met 191 teams (6 meer dan vorig seizoen). De seniorencompetitie startte met 221 teams (2 meer) en de jeugd met 81 teams (2
minder).
De grootste verandering dit seizoen zat hem in het aangepaste competitiebulletin van de senioren. In de loop van het vorige seizoen kwamen wij erachter dat een aantal regels verouderd of niet praktisch was of simpelweg niet overeenkwam met onze mening. Hierom hebben
Antwan en Rens besloten deze grondig te wijzigen zodat die meer aansluit bij de praktijk en
de regels wat ons betreft ook beter te begrijpen/controleren zijn. Voorbeelden van wijzigingen zijn:
▪ Teamopgave (maximaal 6 in seniorencompetitie, 4 in duo-competitie)
▪ Invalreglement (invallen binnen dezelfde klasse, vergelijken naar de sterkste speler
die uitvalt, elke klasse heeft zijn eigen ‘elo’-grens en een gepubliceerde invalbeperkingenlijst met dank aan Jacek Offierski van nttb-ranglijsten.nl)
▪ Wedstrijd verplaatsen (wedstrijden in dezelfde helft inhalen)
▪ Uitslagenverwerking (uiterlijk vóór zondag)
▪ Speelweken (weer terug naar een inhaalweek na speelweek 9)
▪ Poule van 8 in de hoofdklasse DUO
Deze wijzigingen en natuurlijk alles wat met de competitie samenhangt zal na afloop van elk
seizoen geëvalueerd worden binnen het gehele ACL-team en het afdelingsbestuur. Alle
feedback die wij ontvangen of al hebben ontvangen (dank daarvoor) van wedstrijdsecretarissen en leden zullen wij in deze evaluatie meenemen.

Najaar 2019
De trio-competitie start dit seizoen met 214 teams (7 minder dan vorig seizoen). De duocompetitie start dit seizoen met 209 teams (18 meer dan vorig seizoen). Hierdoor is de seniorencompetitie van de afdeling Midden met 423 teams begonnen aan het najaarsseizoen
van 2019.
De belangrijkste wijziging dit seizoen waren de verscherpte regels omtrent het invallen van
jeugdspelers bij de jeugd.
Marcel had dit seizoen voor het eerst een apart competitiebulletin voor de jeugd, waardoor
de betreffende wedstrijdsecretarissen niet meer in één groot bulletin hoefden te zoeken naar
informatie. Ook was in het jeugdbulletin veel meer informatie te vinden dan we de afgelopen

seizoenen gewend waren, denk hierbij aan de flexcompetitie, overzicht van de speellocaties
van de finaledag, de starterscompetitie en een aparte invalbeperking voor de jeugd.
Afsluitend willen wij nog onze dank uitspreken naar Rolf Steenge (LTTC) die geheel vrijwillig
en op eigen initiatief een programma heeft geschreven dat ons (Antwan en Rens) enorm
helpt bij het indelen van de competitie, waardoor wij nog beter kunnen tegemoetkomen aan
de wensen van de verenigingen.

6c. Jaarverslag Jeugd 2019
Jeugdcup 2019
In het weekend van 6 en 7 juli werd traditiegetrouw de jeugdcup gehouden. Deze sportieve
strijd tussen de afdelingen wordt jaarlijks op Papendal gehouden. De 3 beste welpen en pupillen bij de jongens en meisjes strijden dan om de felbegeerde titel.
Op zaterdag worden er 3 volledige competitiewedstrijden afgewerkt en op zondag nog twee,
ook blijven de kinderen en staf overnachten op Papendal waardoor dit voor de deelnemers
een ervaring is die hun lang bij blijft. Als afdeling ben je verplicht om hieraan mee te doen.
In 2019 zag de selectie van afdeling Midden er als volgt uit:
Meisjes Welpen: Isa Kruiswijk, Janneke Standaar en Marlieke de Gier (alle drie Shot).
Meisjes Pupillen: Aimee van de Brink (Huizen), Maya Demarteau (Shot) en Dominique
Goossens (Almere United)
Jongens Welpen: Vincent Hoogland (Hilversum), Kevin Ahlers (Shot) en Hanno Kroone
(Hoogland)
Jongens Pupillen: Koen Houtgast (Shot), Teun Salentijn (Hilversum) en Mate Molnar (Hilversum)
Coaches Meisjes: Juliet van Veen (Hoogland/Over ’t Net) en Irene Aangeenbrug (SVE)
Coaches Jongens: Wim Kielen (TTVN) en Willem Bakers (VTV)
Chef d’équipe en organisatie: Flip Valero (Elan)

Op zaterdagochtend was iedereen om 9.00 uur aanwezig voor een introductie en rondo.
Om 10.00 uur gingen de wedstrijden van start. De meisjes sloten de dag af met de wetenschap dat ze zondag voor plek 5 t/m 8 gingen strijden. De jongens maakten de verwachtingen waar en wonnen alle wedstrijden waardoor zij voor plek 1 t/m 4 zouden gaan op zondag.
Bij de meisjes zaten er in het pupillenteam zelfs 2 welpen omdat we geen pupillen hadden in
de afdeling en ondanks de jonge leeftijd van het team wisten ze voor de zondag het hoogst
haalbare te halen en sloten af met een mooie 5e plek.
De jongens wonnen de halve finale simpel maar kwamen in de finale helaas te kort tegen
Holland-Noord, een mooie 2e plek was een goede prestatie. Deze prestatie was voor een
groot deel ook te danken aan het begeleidingsteam want vergis je niet hoe zwaar het is om
kinderen van deze leeftijd het hele weekend 50 wedstrijden lang scherp te houden, Juliet,
Irene, Wim en Willem super gedaan toppers!! Team Menereis weer bedankt voor het verzorgen van de mooie outfit!

Ook de support van alle ouders was een extra steun en grandioos om zo’n volle tribune te
zien. Verder ook een groot compliment aan de organisatie die er elk jaar weer een bijzonder
evenement van maakt!
We zijn al weer bezig met de voorbereiding op de editie 2020!
Namens de afdeling Midden,
Chef d’équipe en organisatie, F.A.J. Valero

Afdelingstraining NTTB afdeling Midden
In 2019 heeft de afdeling Midden weer een afdelingstraining georganiseerd.
Deze trainingen worden gecoördineerd door Flip Valero en staan onder leiding van Yana
Timina en Jochem de Hoop die hierin worden ondersteund door Willem Bakers.
De trainingen worden zo’n 14 keer per jaar gehouden op een zondag bij TTV Hilversum.
Om 10.00 uur beginnen we met de RBT+-groep waarin een klein aantal zeer jonge kinderen
extra aandacht krijgen op hun technische vaardigheden. Om 10.30 uur sluit dan de rest van
de RBT-groep aan en deze traint tot 13.00 uur. Op dit moment bestaat de groep uit afdelingsspelers en zeer jonge deelnemers die ervoor kiezen iets meer uit hun sport te halen en
ervoor willen doen. Er is ruimte voor zo’n 14 deelnemers.
Om 13.30 uur begint de AT-groep en deze bestaat uit spelers van de hogere afdelingsklassen en landelijke klassen. Voor deze deelnemers is het een mooie extra training op hoog niveau met gelijkgestemden die ook meer inzet hebben dan de gemiddelde speler. Binnen
deze groep zijn er ook wel eens senioren die mee sparren. Deze groep traint tot 16.30 uur en
ook hier is ruimte voor 14 deelnemers.
Afgelopen jaar is er in samenwerking met afdeling Holland-Noord (waar Yana Timina ook de
afdelingstraining verzorgt) een gezamenlijk trainingsweekend georganiseerd en daar waar
ruimte was konden zich ook spelers aanmelden die wat extra wilden trainen. Deze dagen zijn
een groot succes geweest en de groepen zaten erg vol, dus een goede traditie om dit voort
te zetten.
Als afdeling mogen we blij zijn met een accommodatie als die van TTV Hilversum die hier
meer dan uitstekend voor geschikt is.
Wat betreft ons trainersteam dat is van uitzonderlijk hoog niveau, Yana Timina bewijst al jaren met haar vereniging TTV Amsterdam dat ze een toptrainster is en met de komst van
Jochem de Hoop, die onder andere Gabrielius Camara onder zijn hoede heeft, hebben we
twee jeugdtrainers die zich bij de beste van Nederland mogen scharen. Willem Bakers staat
beiden bij als trainer in opleiding en met name zijn positieve instelling zorgt ervoor dat hij een
goede toevoeging is voor het team.
Zoals de planning er nu voor staat gaat het trainersteam ook door voor een verlenging in
2020/2021.
Namens de afdeling Midden,
Coördinator afdelingstraining,
F.A.J. Valero

Jeugdklassentoernooi, nationale jeugdmeerkampen en minimeerkampen
Het jeugdklassentoernooi vond plaats op zaterdag 2 maart 2019 in Zwolle, tijdens de NK.
Aan dit toernooi deden de spelers en speelsters met de hoogste percentages in de afdelingsjeugdcompetitie mee. Voor de afdeling Midden werd dit gecoördineerd door René Bornhijm.
Op zondag 27-10-2019 vond de afdelingsronde van de nationale jeugdmeerkampen plaats
bij ttv Hilversum in Hilversum. Deze werd georganiseerd door afdelingsondersteuner John
van Hoeven.
Op diverse plaatsen, bij verschillende verenigingen, vonden minimeerkampen plaats, onder
leiding van good-old Wim Fassotte.

Jaarverslag Platform Jeugd 2019 (afgekort PFJ)
Sinds september 2018 fungeert binnen de afdeling Midden een platform voor verengingen
met jeugd. Dit platform fungeert (deels) in de plaats van de vroegere jeugdcommissie waarvoor te weinig animo was om te bemannen. Het platform komt in principe viermaal per seizoen bijeen op wisselende locaties in de afdeling. Tijdens de bijeenkomsten zijn alle verenigingen die jeugdleden hebben welkom om mee te praten over de onderwerpen die op de
agenda staan en tevens bestaat de mogelijkheid om agendapunten in te brengen. Voor de
samenstelling is uit de verenigingen een agendacommissie benoemd in de personen van
Misja Heller (SVO), Bert van Schaik (VTV) en René de Gier (Shot Soest). Zij stellen de agenda samen en bereiden de vergaderingen voor. De bijeenkomsten worden meestal geleid
door Misja Heller maar als het agendapunt of de omstandigheden daartoe aanleiding geven
ook door Bert of René.
Het PFJ heeft ruimte om aanwezig te zijn bij vergaderingen van het AB en het lukt bijna altijd
wel om dat in te vullen. Een van de leden van de agendacommissie is daarbij aanwezig namens het PFJ. De structuur van het PFJ is zodanig dat de verenigingen onderling activiteiten
kunnen afspreken en organiseren, waarbij verenigingen wisselend het voortouw kunnen en
mogen nemen als ze daartoe in staat zijn. Daar waar besluiten van het AB nodig zijn worden
voorstellen ingebracht door het PFJ in het AB. De agendacommissie coördineert dit, alsmede de regelmatige afstemming met het AB.
In 2019 is het PFJ vier keer bijeen geweest. Bij alle bijeenkomsten was meer dan de helft
van de actieve jeugdverenigingen met een of meerdere mensen vertegenwoordigd. Circa vijf
verenigingen hebben nog geen enkele bijeenkomst bijgewoond. Met de meeste van deze vijf
verenigingen is wel mailcontact. Zij ontvangen wel notulen en worden voor elke bijeenkomst
opnieuw van harte uitgenodigd aan te sluiten.
Meest in het oog springende initiatieven welke het platform in 2019 heeft voortgebracht zijn
de volgende punten:
-

verandering van de competitievorm bij de jeugd naar de zogeheten Flexcompetitie
met ingang van najaar 2019
onderlinge afspraken om de beleving tijdens jeugdwedstrijden te vergroten
experiment in mei en juni 2019 met 3 zaterdagen “dubbelduo”-competitie
in het najaar van 2019 is een aanzet gemaakt met het verbeteren van de aanpak en
samenwerking tussen de verenigingen op het gebied van o.a. training en werving. Dit
zal in 2020 een vervolg krijgen.

Verder worden de bijeenkomsten als waardevol ervaren voor het onderhouden van het netwerk tussen de verenigingen, het uitwisselen van kennis en ervaring en natuurlijk ook het onderhouden van de persoonlijke banden tussen de verenigingen. Onze dank gaat uit naar alle
verenigingen voor hun aanwezigheid en positieve inbreng. Zonder iemand tekort te willen
doen gaat onze dank tevens uit naar twee personen te weten afdelingsondersteuner John
van Hoeven voor zijn hulp en bijdrage aan het platform en notulist Sander Stel voor het keer
op keer uitgebreid verslag leggen van de bijeenkomsten.
Namens het platform,
Misja Heller, Bert van Schaik en René de Gier.

6d. Financieel verslag penningmeester 2019

Voor het jaar 2019 waren er minder financiële middelen beschikbaar dan voorgaande jaren.
Dit kwam mede door de speciale activiteiten die door de afdeling konden worden aangevraagd. Ondanks dit kleinere budget bleek het echter weer mogelijk om mooie activiteiten te
organiseren binnen de afdeling. Zo organiseerde Shot Soest ook dit jaar weer een succesvol
jeugdranglijsttoernooi. Ook werd er wederom gestreden bij TTV Hilversum om de afdelingskampioenschappen.
Naast de toernooien werd er ook wederom geïnvesteerd in de afdelingstrainingen. Met Flip
Valero als organisator en trainers als Yana Timina en Jochem de Hoop werd ingezet op hoge kwaliteit voor de sterkste jeugd van onze afdeling.
Dit jaar werd ook fors ingezet op sportparticipatie. Onder andere op initiatief van Misja Heller
werd nagedacht over de beleving van de jeugd in de afdeling Midden. Hier ontpopten zich
ook de eerste initiatieven die we konden financieren uit het afdelingsbudget.
Aan het einde van de rit bleek ook dat afgelopen jaar wederom flink bezuinigd is op algemene bestuurszaken, waardoor ons budget in de sport zelf gestoken kan worden.

Uiteindelijk konden we dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de afdeling ons budget
goed gebruiken en aan het eind van het jaar binnen ons budget blijven.
Voor mij is dit echter mijn laatste jaar als penningmeester. Ik zal vanwege persoonlijke omstandigheden afscheid nemen van het penningmeesterschap. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de nieuwe penningmeester de afdeling succesvol door de komende jaren zal
loodsen.
Uw penningmeester
Michiel Vloemans

6e. Jaarverslag Afdelingsondersteuner NTTB afdeling Midden 2019
De rol van de afdelingsondersteuner is de verbindende schakel zijn tussen leden, verenigingen, afdeling en Bondsbureau. De taken kunnen vrij divers zijn en afhankelijk van de speerpunten vanuit het afdelingsbestuur. Regelmatig krijg ik te maken met vragen vanuit verenigingen op het gebied van verschillende doelgroepen of om advies over werving/behoud/
bestuurszaken. Ik maak dan zelf afspraken met die verenigingen of ik overleg met het
Bondsbureau over mogelijke vervolgstappen.
Het afdelingsbestuur bestond voor een groot gedeelte van het jaar uit Thijs van Veen (secretaris en waarnemend voorzitter) en Michiel Vloemans (penningmeester). Vanuit met name
het Platform Jeugd kwam er veel steun richting het bestuur. Vanaf november is het bestuur
uitgebreid met een nieuw lid: Jeroen Scheerder. Hij is benoemd tot voorzitter, waardoor Thijs
weer volledig zijn taken als secretaris kan vervullen.
Mijn taken in 2019 bestonden voornamelijk uit:
-

Verenigingsondersteuning
Deelname en ondersteuning Platform Jeugd
Table Stars (begeleiden, materiaal bestellen en organiseren van een workshop)
Opstellen en bijhouden evenementenkalender afdeling Midden
Organiseren afdelingsronde NJM
Ondersteunen zoektocht commissie- en bestuursleden
Opstellen speciale activiteit (50+)
Deelname bestuursvergaderingen
Dubbeleduocompetitie jeugd
Begroting 2020 maken in samenwerking met het bestuur

John van Hoeven

