
 

 

 
 

Amersfoort, 16-10-2020 
 

Verslag ALV (Algemene Ledenvergadering) en bijeenkomst met het hoofdbestuur 
van de NTTB op donderdagavond 15-10-2020, aanvang 20:00 uur, online (Zoom). 
 
Aanwezig / aangemeld: 
Afgevaardigden van de verenigingen Almeerspin, Almere United, Bijmaat, Buna, 
Bunshot, De Schans, Elan, Gispen, Good Luck, Hilversum, Hoogland, HTTC, Huizen, 
Iduna, Laren, Leerdam, Maarssen, NSV, Overhees, Over ’t Net, Reflex Maarn, 
REGA, Shot Soest, Smash Woudenberg, SVE, SVO, Tielse TC, TTVN, TVP, UTTC, 
Vita, Vitac, VEV, VTV, Werinon, ZETA en ZTTV; 
Jeroen Scheerder (voorzitter ad interim), Thijs van Veen (secretaris, 1e vice-voorzit-
ter, verslag), Michiel Vloemans (penningmeester), Marc Krikke (afdelingsbestuurslid 
ad interim), John van Hoeven (afdelingsondersteuner), Igor Heller (reglementencom-
missie), Rens Boer (competitiecommissie), Jan-Gerard Wever (hoofdbestuurslid), 
Achim Sialino (directeur), Antoinette de Jong, Marthijn van der Wal en Dennis Rijn-
beek 
Afwezig met kennisgeving: de verenigingen ATC, Barneveld, Batua, De Vaart, DTV 
Smash Driebergen, Effect, ’t Gooi, GSVA, HTV, LTTC, ONI, OTIO, TOVO, Traiec-
tum, TTCL, TVA, TVS, Veenland, WIK en Woerden 
Afwezig zonder kennisgeving: de vereniging Fletio 
 

1 Opening 
Jeroen Scheerder heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder Jan-Gerard 
Wever, Achim Sialino, Antoinette de Jong en Marthijn van der Wal (Dennis 
Rijnbeek was vanaf 21.26 uur aanwezig). De ALV wordt nu pas gehouden om-
dat de ALV van 13-05-2020 vanwege het coronavirus geannuleerd moest wor-
den. 

2 Mededelingen 
Voor deze ALV hebben zich 37 verenigingen aangemeld die 2811 van de 3557 
leden van de afdeling Midden vertegenwoordigen (= 79,0%). Dit is zeer ruim 
boven de 50%, er kunnen derhalve rechtsgeldige besluiten genomen worden. 
20 verenigingen hebben zich afgemeld (686 leden = 19,3%), en 1 vereniging 
heeft niet gereageerd (1,7%). Het aantal van 3557 leden is het ledental per 31-
12-2019, dit is statutair de basis voor eventuele stemmingen. 
De verenigingen Overhees en Shot Soest zijn verhuisd. Het nieuwe adres is 

Sportzaal Willaert Soest, Willaertstraat 49c, 3766 CP Soest. Ingang aan de 
achterzijde van het gebouw, rechts naast de ingang van de bowling. Naar bin-
nen door een houten deur met glas, waarachter een trap naar boven gaat. 



3 Toe te voegen agendapunten 
Een wijziging in deel 3 van het afdelingscompetitiereglement wordt aan de 
agenda toegevoegd en zal behandeld worden als agendapunt 9a. 

4 Ingekomen stukken 
Een voorstel voor een te benoemen reservebondsraadslid wordt behandeld bij 
agendapunt 9. 

5 Notulen van de ALV d.d. 15-05-2019, van de ALV d.d. 14-11-2019 en 
van de extra ALV op 19-08-2020 
Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan 
de secretaris. 

6 Jaarverslagen 2019 
De jaarverslagen 2019 worden vastgesteld, met dank aan de opstellers 
Naar aanleiding van de jaarverslagen: het aantal teams in de triocompetitie 
was in de voorjaarscompetitie 2020 13 lager dan in de najaarscompetitie 2019, 
en is in de najaarscompetitie 2020 22 lager dan in de voorjaarscompetitie 
2020. Voor de duocompetitie zijn deze getallen resp. plus 13 en min 6. 
De kosten van het jeugdplatform zitten in de post sportparticipatie. 

7 Actieplannen (conceptbegroting) 2021 
De ALV keurt de conceptbegroting 2021 goed. Deze begroting is opgesteld 
vóórdat de coronacrisis begon. 
In 2020 merken we de gevolgen van de coronacrisis. De grootste begrotings-
post, de afdelingstrainingen, zal weinig uit de pas lopen, omdat deze activiteit 
nagenoeg ongewijzigd doorgang vindt. We verwachten in 2020 geen over-
schrijdingen van kosten, we verwachten eerder een overschot. Vanuit de ver-
gadering wordt gevraagd naar een financieel steuntje in de rug voor met name 
kleine verenigingen. 

8 Verkiezing bestuursleden 
Secretaris Thijs van Veen stelt de vergadering voor Jeroen Scheerder te be-
noemen tot voorzitter van de afdeling Midden. De ALV keurde deze benoeming 
al goed in de ALV van 14-11-2019, doch toen bleek naderhand een onvol-
doende quorum aanwezig te zijn geweest voor een rechtsgeldig besluit, waar-
door Jeroen voorzitter ad interim bleef. Vandaar dat dit voorstel opnieuw op de 
agenda staat. De ALV stemt unaniem in met het voorstel Jeroen Scheerder te 
benoemen tot afdelingsvoorzitter. 
Voorzitter Jeroen Scheerder neemt met waarderende woorden afscheid van 
penningmeester Michiel Vloemans. Een attentie volgt. De ALV stemt unaniem 
in met het voorstel Marc Krikke te benoemen tot penningmeester van de afde-
ling Midden. 

9 Verkiezing reservebondsraadsleden 
De ALV stemt unaniem in met het voorstel Bert van Schaik (VTV) en Paul 
Koopman (Hilversum) te benoemen tot reservebondsraadsleden van de afde-
ling Midden. 

9a Wijziging deel 3 afdelingscompetitiereglement 
De komst van het digitale wedstrijdformulier maakt een wijziging van lid 2 van 
artikel 37 van het afdelingscompetitiereglement noodzakelijk. Deze wijziging 
gaat in zodra het digitale wedstrijdformulier definitief is ingevoerd. De wijziging 
houdt in dat de laatste twee zinnen (“De aanvoerder zendt dit formulier, van 
zijn handtekening voorzien, naar de competitieleider. Een afschrift van het 
wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan het team niet kwam 
opdagen.”) worden geschrapt. De ALV gaat hier unaniem mee akkoord. 

10 Bijeenkomst met het hoofdbestuur van de NTTB 
Vanuit het hoofdbestuur en het bondsbureau zijn Jan-Gerard Wever, Achim 
Sialino, Antoinette de Jong, Marthijn van der Wal en Dennis Rijnbeek aanwe-
zig. 



 Marthijn van der Wal geeft een presentatie over sportparticipatie en over de le-
denontwikkeling. Misja Heller (SVO, coördinator van het jeugdplatform) merkt 
op dat contacten met hoofdbestuurslid jeugdzaken Eline Rondaij moeizaam tot 
stand komen. Marthijn geeft aan dat hijzelf zo veel mogelijk wil aansluiten bij 
het jeugdplatform van de afdeling Midden. 
Achim Sialino geeft een presentatie over opleidingen. 
Het scheidsrechterskorps moet worden uitgebreid, er moeten meer scheids-
rechters komen. 
Bij het spelregelbewijs, vanuit Tafeltennismasterz, gaat het om vergroting van 
de basiskennis van tafeltennis. Het niveau van de vragen van het spelregel-
bewijs, vanaf 13 jaar, sluit nog niet goed aan bij deze leeftijdscategorie. Er zijn 
inhaalslagen geweest, maar er moeten ook nog inhaalslagen volgen. 
Een specifieke opleiding voor kader, bijvoorbeeld secretaris of penningmees-
ter, is er niet binnen de NTTB. Dergelijke opleidingen worden wel gegeven 
door gemeenten en provincies. 
Achim Sialino geeft een presentatie over de NTTB App. 
Deze verkeert in een voorlopig stadium, een proefstadium. De definitieve ver-
sie komt later dan 01-01-2021. Voor opmerkingen en feedback kan men het e-
mailadres dwf@tafeltennis.nl gebruiken. De responstijd van dit e-mailadres is 
nu nog onder de maat. Er wordt gewerkt aan verbetering. De flexibiliteit van de 
TTapp is groot, voor de NTTB app geldt dit nog niet. De NTTB app moet flexi-
beler worden. Door Bert van Schaik (VTV) wordt voorgesteld verschillende 
app’s te gebruiken voor de invoer van gegevens, zodanig dat alle gegevens in 
NAS terecht komen. Ook via de TTapp kan NAS gevoed worden, dit is onlangs 
gebleken bij het invoeren van historische informatie inzake gamestanden 
vanuit TTapp in NAS. Achim Sialino wijst op de formele kant van de input van 
gegevens: wie bekrachtigt deze gegevens, wie corrigeert eventueel de ge-
maakte fouten? De procedure moet duidelijk zijn, met name vanuit het per-
spectief van de tuchtcommissie. De afdeling Midden maakt voor de bekercom-
petitie zeer succesvol gebruik van de TTapp. Igor Heller (reglementencommis-
sie) merkt op dat de bekercompetitie formeel geen competitie is, maar een 
toernooi. 
Dennis Rijnbeek geeft een presentatie over corona en duurzaamheid. 
De nieuwe coronamaatregelen houden in dat er geen wedstrijden en toernooi-
en gespeeld mogen worden. Er mogen maximaal 30 personen in een zaal. Ma-
ximaal twee spelers per tafel. Geen dubbel. De NJK (Nederlandse Jeugdkam-
pioenschappen) van zondag 15-11-2020 zijn geannuleerd. De NK (Nederland-
se Kampioenschappen) van 6 en 7 maart 2021 worden verplaatst omdat de 
WK (Wereldkampioenschappen) naar deze data verplaatst zijn. Voor de her-
start van de competitie wordt gewerkt aan een uniforme landelijke regeling die 
geldt voor de landelijke competitie en alle afdelingscompetities. Op woensdag-
avond 21 oktober is hierover online overleg met alle competitieleiders. De af-
delingsronde van de NJM op zondag 25-10-2020 wordt geannuleerd. Inzake 
landelijke trainingsstages heeft Achim Sialino morgenochtend overleg met de 
bondscoaches. 
Onze afdelingstrainingen gaan gepaard met reisbewegingen. Kunnen we de 
afdelingstrainingen verantwoord laten doorgaan? Het antwoord op deze vraag 
is dat we dit laten afhangen van landelijke besluitvorming en regelgeving 
(NTTB en NOC*NSF). 
Bovengenoemde presentaties worden aan de deelnemers van deze ALV toe-
gestuurd. 

11 Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

mailto:dwf@tafeltennis.nl


12 Sluiting 
Voorzitter Jeroen Scheerder sluit om 22:23 uur deze vergadering, met dank 
voor ieders inbreng. 

 
Thijs van Veen, secretaris 


