
 

 

 
 

Amersfoort, 12-05-2021 
 

Verslag ALV (Algemene Ledenvergadering) op woensdagavond 12-05-2021, aanvang 
20:00 uur, online 
 
Aanwezig: 
Afgevaardigden van de verenigingen Almeerspin, Bijmaat, Bunshot, De Schans, Effect, Elan, 
Fletio, Gispen, Good Luck, Hilversum, Huizen, Iduna, Laren, Leerdam, LTTC, Maarssen, 
NSV, Overhees, Reflex Maarn, Shot Soest, Smash Woudenberg, SVE, SVO, Tielse TC, 
TTCL, TTVN, UTTC, Veenland, Vitac, VTV, Werinon, ZETA en ZTTV; 
Jeroen Scheerder (voorzitter), Thijs van Veen (secretaris, 1e vice-voorzitter, verslag), John 
van Hoeven (afdelingsondersteuner), Igor Heller (reglementscommissie NTTB) en Rens Boer 
(competitiecommissie) 
Afwezig met kennisgeving: de verenigingen Almere United, DTV Smash Driebergen, ’t 
Gooi, GSVA, HTV en VEV; 
Marc Krikke (penningmeester) en Marcel Nieuwendijk (AJCL) 
Afwezig zonder kennisgeving: de verenigingen ATC, Barneveld, Batua, Buna, De Vaart, 
Hoogland, HTTC, ONI, OTIO, Over ’t Net, REGA, TOVO, Traiectum, TVA, TVP, TVS, Vita, 
WIK en Woerden 
 

1 Opening 
Jeroen Scheerder heet iedereen hartelijk welkom voor deze online ALV. Hij 
deelt mee dat deze vergadering wordt opgenomen. 

2 Mededelingen 
Voorzitter Jeroen Scheerder: 

• afdelingspenningmeester Marc Krikke is wegens ziekte afwezig. 

• tijdens en door de ALV van de afdeling Midden d.d. 15-05-2019 is 
goedkeuring gegeven aan de situatie dat een basislid maximaal 
2x bij wijze van proef aan een competitiewedstrijd mag deel-
nemen, zonder dat degene competitiegerechtigd is. Reglementair 
is dit echter niet toegestaan. In NAS is dit technisch ook niet mo-
gelijk: iedereen die een competitiewedstrijd speelt dient als com-
petitiegerechtigd lid in NAS te staan. 

• het nieuwe RTN-beleid (RTN = regionaal trainingsnetwerk) kan 
inhouden dat onze afdelingstrainingen worden beëindigd. Van de 
deelnemers aan het RTN wordt een eigen bijdrage gevraagd, het 
is mogelijk dat de afdeling hierin bijdraagt in geval van minder 
draagkrachtige deelnemers. 

• wij hopen dat vanaf volgende week de binnensport weer mogelijk 
is. 



• het niet bestede budget 2020 voor innovatieve activiteiten is nog 
beschikbaar. Hij doet een oproep aan de verenigingen om zich 
hiervoor te melden. 

Secretaris Thijs van Veen deelt mee dat er afmeldingen voor deze ALV zijn 
van de verenigingen Almere United, DTV Smash Driebergen, ’t Gooi, GSVA, 
HTV en VEV, en van AJCL Marcel Nieuwendijk. 
Marc Londo (UTTC) deelt mee dat UTTC een derde poging gaat wagen om het 
95-jarige bestaan te vieren en wel op 11 september a.s. 

3 Toe te voegen agendapunten 
- 

4 Ingekomen stukken 
- 

5 Notulen van de ALV d.d. 15-10-2020 
Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan 
de secretaris. 

6 Jaarverslagen 2020 
De jaarverslagen 2020 worden vastgesteld, met dank aan de opstellers. 
Misja Heller van het PFJ (= platform jeugd) deelt mee dat er bijeenkomsten 
van het PFJ gepland zijn op de woensdagavonden 19 mei en 16 juni a.s. 
John van Hoeven (afdelingsondersteuner) zegt dat thans een TT3-opleiding 
bezig is, de compacte versie, online. Wij starten in september een TT2-oplei-
ding, waarvoor reeds zes kandidaten aangemeld zijn. Nieuwe kandidaten kun-
nen zich bij John aanmelden. Ze zijn van harte welkom. 

7 Actieplannen (conceptbegroting) 2022 
De ALV keurt de conceptbegroting 2022 goed. 

8 Verkiezing bestuursleden 
Secretaris Thijs van Veen is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkan-
didaten. De ALV gaat per acclamatie akkoord met het voorstel Thijs van Veen 
te herbenoemen tot afdelingsbestuurslid. 

9 Verkiezing bondsraadsleden 
De ALV stemt unaniem in met het voorstel Wim Kielen (TTVN) en Paul Koop-
man (Hilversum) te herbenoemen als resp. bondsraadslid en plaatsvervangend 
bondsraadslid van de afdeling Midden. 

10 Rondvraag 
Jan van der Heiden (Gispen) vraagt of bij de herstart van de speelavonden ge-
rouleerd mag worden van tegenstander. Bert van Schaik (VTV) weet te melden 
dat het advies van NOC*NSF is dat er bij spelers van 18 jaar en ouder niet ge-
rouleerd wordt. 
Jan van der Heiden (Gispen) meldt dat Gispen voor de najaarscompetitie 2020 
meer duoteams heeft opgegeven vanwege de zaalruimte. Een verschuiving 
van trioteams naar duoteams. Kunnen in de najaarscompetitie 2021 weer 
trioteams meedoen? Voorzitter Jeroen Scheerder merkt op dat het geen beleid 
van de bond of van de afdeling is geweest om trio-teams om te vormen naar 
duoteams. Dit klopt, zegt Jan van der Heiden, het was een besluit van Gispen 
zelf. Rens Boer (competitiecommissie) geeft aan dat voor de najaarscompetitie 
alles mogelijk is. De indeling van de najaarscompetitie wordt gebaseerd op 
rating. Er is geen sprake van rechtplekken. 
Voorzitter Jeroen Scheerder: we hopen dat we in september weer als vanouds 
kunnen spelen. Een gespreks- of discussieonderwerp is nog het dubbel. Igor 
Heller (reglementscommissie NTTB) merkt op dat de afdeling hierover zelf kan 
beslissen. De afdeling kan het eerdere besluit om niet te dubbelen herroepen. 



 Klaas Huijgen (Bunshot) vraagt: wordt in de najaarscompetitie wel of niet ge-
dubbeld? Voorzitter Jeroen Scheerder: er is nu nog geen besluit genomen over 
het dubbel. In brede kring leeft de wens wel te dubbelen, maar een en ander is 
wel afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. Rens Boer (competitiecommis-
sie) vult aan dat in de e-mail van begin juni aan alle verenigingen hierover ge-
communiceerd zal worden. Maar dan nog geldt dat er tussen begin juni en de 
start van de competitie in september veel kan gebeuren. In ieder geval weten 
we inmiddels dat NAS ons geen beperkingen oplegt. NAS kan flexibel omgaan 
met wel of geen dubbel. 
John van Hoeven (afdelingsondersteuner) meldt dat de oproep voor innovatie-
ve activiteiten niet alleen voor 2021 geldt, maar ook voor 2022. Hij roept de 
verenigingen op om hun wensen bij het AB neer te leggen. 

11 Sluiting 
Voorzitter Jeroen Scheerder sluit om 20.30 uur deze vergadering, met dank 
voor ieders inbreng. 

 
Thijs van Veen, secretaris 
 
 
 

 


