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De afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen ongeveer 100 
verenigingen en bijna 5.000 leden. Alle leden van de tafeltennisverenigingen binnen de afdeling 
zijn lid van de Tafeltennisbond. Wat houdt deze belangenbehartiging concreet in, waar helpt en 
draagt de afdeling aan bij voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden? Waar worden 
de gelden die via uw lidmaatschap aan de NTTB betaalt in de afdeling aan besteed? 

Inhoud 
1. De afdeling vertegenwoordigt en ondersteunt .............................................................................. 3 

2. De afdeling organiseert en faciliteert ............................................................................................. 3 

2.1. Competitie............................................................................................................................... 3 

2.2. Toernooien .............................................................................................................................. 3 

2.3. Talentontwikkeling .................................................................................................................. 4 

3. De afdeling communiceert .............................................................................................................. 4 

3.1. Verbinder ................................................................................................................................ 4 

3.2. Nieuwsbrief ............................................................................................................................. 5 

3.3. Website ................................................................................................................................... 5 

3.4. Social media ............................................................................................................................ 5 

3.5. Promotie ................................................................................................................................. 5 

4. De afdeling ondersteunt en ontwikkelt .......................................................................................... 5 

4.1. Verenigingen ........................................................................................................................... 5 

4.2. Plannen ................................................................................................................................... 5 

4.3. Afdelingsledenvergadering (ALV) ............................................................................................ 6 

4.4. Themabijeenkomsten ............................................................................................................. 6 

4.5. Bijscholingscursussen .............................................................................................................. 6 

5. De afdeling ondersteunt opleidingen ............................................................................................. 6 

5.1. NTTB opleidingen .................................................................................................................... 6 

5.2. Eenmalig een gratis TT2 opleiding .......................................................................................... 6 

5.3. Overige opleidingen ................................................................................................................ 7 

6. Overige activiteiten ......................................................................................................................... 7 

7. Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond (moeten) zijn ...................................... 7 

8. Extra ondersteuning ........................................................................................................................ 8 

 

mailto:secretaris@nttb-west.nl


 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West  ●  e-mail: secretaris@nttb-west.nl 
 

1. De afdeling vertegenwoordigt en ondersteunt 

De afdeling vertegenwoordigt de verenigingen en leden van West richting de Bond, andere 
verenigingen en andere leden en zo gevraagd of gewenst, ondersteunt verenigingen richting lokale 
overheden, andere sportorganisaties, de pers en het bedrijfsleven. Het contact hiervoor is de 
secretaris van de afdeling die bereikbaar is via secretaris@nttb-west.nl. 

Verenigingen en leden worden natuurlijk ook vertegenwoordigd en ondersteund door de Bond en 
kunnen de afdeling zo nodig inzetten om ondersteuning door de Bond te krijgen. Wat de Bond voor 
de verenigingen en leden doet is in het document ‘Wat doet de Tafeltennisbond voor u 2017’ 
beschreven). 

De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in de commissie van voorzitters (CvV) waar overleg en 
afstemming tussen de afdelingen en advisering van het hoofdbestuur plaatsvindt. 
 

2. De afdeling organiseert en faciliteert 

2.1. Competitie 

De competitie is een krachtig fundament van de afdeling. De afdeling organiseert de 
afdelingscompetitie (topklasse, Noord, Zuid, duo en jeugd), deelt de klassen in, zorgt voor 
verwerking van de resultaten, zorgt dat de competitie soepel verloopt (maar deelt ook boetes uit als 
dit niet zo is) en regelt, in samenwerking met de verenigingen, de promotie wedstrijden naar de 
landelijke competitie,  

Als de omstandigheden veranderen wordt op afdelingsniveau gekeken of de competitie op een 
andere wijze ingevuld kan of moet worden. Zo is West al in 2000 gestart met het aanbieden van een 
duo-competitie. De competitie wordt in West vormgegeven door de commissie CCW (Commissie 
Competitie en Wedstrijdzaken) met als voorzitter (nnb) (voor alle leden van de commissie en de 
contactgegevens zie deze pagina). Zij onderhouden ook het competitiejaarboek en het 
afdelingscompetitiereglement (te vinden op deze pagina).  

2.2. Toernooien 

Toernooien zijn een fantastische wijze om op één dag veel wedstrijden te spelen, veel mensen te 
ontmoeten en jezelf uit te dagen. Veel verenigingen organiseren toernooien waar andere 
verenigingen van harte uitgenodigd zijn (zie het schema hier). De afdeling organiseert en 
ondersteunt een aantal toernooien op afdelings- en landelijk niveau.  

De afdeling organiseert de afdelingskampioenschappen in alle klassen/categorieën, een toernooi 
voor de jeugd met een A-licentie en de afdelingsrondes van de meerkampen. De afdeling organiseert 
de afdelingsdeelnames aan de jeugdcup, het klassen side-event voor de jeugd van het NK en de 
afdelingsontmoeting. De afdeling coördineert de afdelingsdeelname aan het landelijke 
scholierenkampioenschap. De vele lokale scholieren toernooien die daar aan voorafgaan worden 
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ondersteund en de organiserende vereniging kan hiervoor subsidie krijgen van de afdeling. Samen 
met verenigingen worden ook opstaptoernooien voor beginnende jeugd georganiseerd. 

De toernooien worden georganiseerd door de Commissie Organisatie Toernooien(COT) met als 
voorzitter Wilko Huiden  (voor alle leden van de commissie en de contactgegevens zie deze pagina). 
De commissie ondersteunt ook verenigingen die voor de eerste keer een toernooi willen gaan 
organiseren. 

De Commissie Vereniging Ondersteuning (CVO) met als voorzitter Laura van de Meer (voor alle leden 
van de commissie en de contactgegevens zie deze pagina) ondersteunt of organiseert de deelname 
aan een aantal activiteiten zoals bijvoorbeeld de scholierentoernooien en het landelijke 
scholierenkampioenschap.  

2.3. Talentontwikkeling 

Talenten zijn een grote schat binnen een afdeling. Omdat binnen de regio een aantal organisaties 
trainingen aan talenten geeft hoeft de afdeling geen commissie en eigen afdelingstraining te 
hebben. De afdeling ondersteunt deze organisaties die afdelingstalenten trainen financieel via het 
‘Netwerk Talenten Regiotraining’ (NTR). De afdeling kent drie RTC’s waarvan er twee 
(Jong&talentvol/RTC Rotterdam en TT4You/RTC Berkel en Roderijs) in 2018 een bijdrage ontvingen. 
Naast deze beide is ook in Leiden een RTC gevestigd. Informatie over en voor de organisaties is op 
deze pagina te vinden. 

Voor de jeugdcup, het nationale toernooi waar de beste welpen en pupillen van Nederland in 
afdelingsteams van drie spelers tegen elkaar strijden in een 2-daags evenement, organiseert de 
afdeling de deelname van West. 
 

3. De afdeling communiceert 

Informatie en hiermee communicatie is essentieel. Met meer en betere informatie kunnen de leden, 
verenigingen, commissies en besturen worden geholpen met het uitoefenen van hun hobby 
tafeltennis en hun vrijwilligerswerk voor de vereniging. De afdeling vindt het daarom enorm 
belangrijk om de communicatie van de Bond, afdeling, commissies, verenigingen en leden naar 
elkaar toe brengen door het bieden van een platform waarop zowel informatie gedeeld als 
verkregen kan worden.  

3.1. Verbinder 
De coördinatie van deze communicatie wordt gedaan door Esther Janssen, onze verbinder 
(verbinder@nttb-west.nl). Esther zorgt er voor dat de (sociale) media en de nieuwsbrief worden 
gevuld. 

Esther kan dit overigens niet alleen; als je iets hebt of weet dat interessant is voor andere leden of 
verenigingen: schrijf er een nieuwsartikel over of geef bijvoorbeeld een link door van een Facebook 
post. 

mailto:secretaris@nttb-west.nl
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3.2. Nieuwsbrief 
Eenmaal per maand wordt door Esther de nieuwsbrief van de afdeling West gemaakt. Hierin staan 
de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maand en informatie over de komende 
activiteiten, toernooien en wetenswaardigheden. Meld je via deze link aan voor de nieuwsbrief. 
Oude nieuwsbrieven zijn nu nog via Esther terug te vragen en zullen binnenkort op de site 
beschikbaar zijn.  

3.3. Website 
Via www.nttb.nl/west worden leden en verenigingen op de hoogte gehouden van allerlei 
afdelingstafeltenniszaken. Competitie- en toernooiuitslagen zijn snel via de website te bekijken, 
maar er is ook veel informatie te vinden op het gebied van ledenwerving, opleidingen en bestuurlijke 
ondersteuning. Verenigingen hebben hier een platform om hun informatie te delen met andere 
verenigingen en de leden van West.  

3.4. Social media 
Ter ondersteuning van de site communiceert de afdeling ook via: 

• Facebook (https://www.facebook.com/NTTBafdelingWest) 
• Instagram (  https://www.instagram.com/nttb_west/) 
• Twitter (https://twitter.com/nttb_west). 

3.5. Promotie 
De  afdeling brengt tafeltennis onder de aandacht en stimuleert waar mogelijk de kennismaking met 
de tafeltennissport. Dit gebeurt onder meer via sponsoring van programma’s zoals Table Stars, 
scholierentoernooien en de stimuleringsregeling voor het werven of opvangen van nieuwe leden. De 
informatie kunt u op deze pagina vinden. 
 

4. De afdeling ondersteunt en ontwikkelt 

4.1. Verenigingen 
De afdeling ondersteunt, zoals hierboven al beschreven, de verenigingen op verschillende wijzen. Via 
het programma ‘Verenigingen leren van elkaar’ wordt kennis gedeeld tussen verenigingen. De 
afdeling organiseert bijeenkomsten waar verenigingen die bij elkaar in de buurt zitten kennis 
uitwisselen en kijken hoe er kan worden samengewerkt. Zie voor meer informatie deze pagina. 
Aanmelding kan via de afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl). 

De commissie CVO kan verenigingen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies van de afdeling 
(Table Stars, stimuleringsregeling en opleidingen) en van anderen (informatie op deze pagina).  

Het afdelingsbestuur kan verenigingen ondersteunen bij overleg met andere organisaties. 

4.2. Plannen 
Het afdelingsbestuur formuleert jaarlijks de hoofddoelstellingen voor het jaar erna die in de 
voorjaars afdelingsledenvergadering aan de leden worden voorgelegd en na goedkeuring worden 
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omgezet in een jaarplan en budget. Deze worden ter een beoordeling aan het Hoofdbestuur 
voorgelegd. Het hoofdbestuur doet vervolgens een voorstel aan de Bondsraad om het aangevraagde 
budget (of een afwijkend voorstel) beschikbaar te stellen. De afdeling voert haar activiteiten op basis 
van het plan en budget uit. 

4.3. Afdelingsledenvergadering (ALV) 
Tweemaal per jaar wordt de afdelingsledenvergadering georganiseerd waarbij overleg plaatsvindt 
tussen de leden en het afdelingsbestuur. Het bestuur legt verantwoording af over hetgeen de 
afdeling de afgelopen periode heeft gedaan en brengt voorstellen in voor de volgende periode.  Op 
de ALV kunnen de leden hun Bondsraadleden voor de afdeling West kiezen en met hen de 
onderwerpen van de komende BR-vergadering bespreken. Informatie over de ALV’s is op deze 
pagina te vinden. 

4.4. Themabijeenkomsten 
Als er onderwerpen zijn die te omvangrijk zijn om alleen tijdens een ALV te bespreken, of overleg 
met alle verenigingén nodig is vóór het afdelingsbestuur met een voorstel naar de ALV kan gaan, 
organiseert de afdeling een themavond. Op basis van een discussiestuk van het afdelingsbestuur 
wordt tijdens de bijeenkomst gediscussieerd over het onderwerp om meningen uit te wisselen en 
ideeën te vormen. De afgelopen twee jaar zijn bijvoorbeeld themabijeenkomsten geweest over de 
competitie, jeugd en 50+ sport. 

4.5. Bijscholingscursussen 
Deels op eigen initiatief en deels op basis van enquêtes wordt door de afdeling een aantal gratis 
workshops voor trainers, ouders en verenigingen georganiseerd. In 2018 zijn onder meer de volgend 
workshops georganiseerd: ‘service & ontvangst’, ‘Lang leve de sportouder’, ‘thema Fysiek’ en ‘Table 
Stars trainers’. 
 

5. De afdeling ondersteunt opleidingen 

5.1. NTTB opleidingen 
De Bond organiseert alle opleidingen voor trainers, toernooileiders en scheidsrechters. Voor 
verenigingen is het essentieel om voldoende en goede trainers te hebben, daarbij kunnen de leden 
het een mooie verbreding van hun hobby vinden om ook als toernooileider of scheidsrechter te 
kunnen werken. Daarom ondersteunt de afdeling deze opleidingen door ze te met 50% van de eigen 
bijdrage te subsidiëren (de informatie is op deze pagina te vinden). De subsidie moet vooraf aan de 
opleiding worden aangevraagd.  

5.2. Eenmalig een gratis TT2 opleiding 
In 2018 heeft de afdeling eenmalig een gratis TT2 opleiding kunnen organiseren. In eerste instantie 
was deze opengesteld voor verenigingen zonder jeugdtrainer en de resterende plaatsen zijn 
opengesteld voor alle verenigingen. 

mailto:secretaris@nttb-west.nl
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5.3. Overige opleidingen 
Van alle overige opleidingen die de Bond biedt aan de verenigingen kan de afdeling (de commissie 
CVO) ondersteuning verlenen bij het aanmelden voor cursussen. 
 

6. Overige activiteiten 

Naast de bovengenoemde activiteiten voert de afdeling onder meer ook het volgende uit: 

• Organisatie van het overleg tussen het hoofdbestuur en de verenigingen; 
• Prijsuitreiking bij toernooien; 
• Informatie verstrekken op verzoek aan de Bond; 
• Overleg met de Bondsraadleden; 
• Aandacht bij speciale jubilea. 

 

7. Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond 
(moeten) zijn 

 
Alle activiteiten binnen de afdeling worden uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers en 
worden betaald uit het budget dat de afdeling jaarlijks krijgt toegewezen van de Bondsraad. Dit alles 
wordt voor een groot deel betaald door de Bondsbijdragen van de leden (verenigingen hebben de 
plicht om alle leden aan te melden bij de Bond (Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9 lid 2)). 
Het afdelingsbudget is gebaseerd op het aantal leden van de afdeling bij de Bond. Dit aantal leden 
telt overigens ook mee voor de hoogte van de subsidie die de Bond krijgt van NOC/NSF. 
 
Met het afdelingsbudget worden alle verenigingen en hiermee al hun leden ondersteund. Wat de 
afdeling West met het budget doet is hier te vinden. Het is dus voor de verenigingen en leden van 
belang te zorgen dat alle verenigingsleden ook zijn aangemeld bij de Bond. Alleen dan is het budget 
van de afdeling ook zo hoog als het moet zijn op basis van het aantal verenigingsleden. 
 
Omdat de Bondscontributie vroeger erg laag was, leek het toen logisch om hem niet apart te 
benoemen maar in de verenigingscontributie op te nemen. Nu lijkt het handiger om hem apart 
zichtbaar te maken. Hij is overigens nog steeds laag, recreanten betalen € 1,58 per maand (€ 19,- per 
jaar). 
 
Veel verenigingen doen dat al. Het kan echter voorkomen dat een vereniging een recreant niet 
aanmeldt bij de Bond. Een dergelijk lid noemen we een ‘grijs lid’. Dit verenigingslid draagt niet bij 
aan de Bond, telt niet mee voor subsidie van het NOC/NSF, telt niet mee voor het afdelingsbudget 
dat de afdeling krijgt en heeft wel voordeel van de activiteiten van de afdeling voor de vereniging. 

mailto:secretaris@nttb-west.nl
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Mogelijk is het lid zelfs geworven met ondersteuning van de afdeling of Bond. Zo was er in 2017 een 
vereniging trots op dat ze voor de AH-sportdag een groot aantal aanmeldingen had gekregen terwijl 
hun vereniging zelf ook al 120 leden had. Uit de ledenadministratie bleek dat er maar 65 van de 120 
aangemeld waren als lid van de Bond. 
 
Omdat ‘grijze leden’ er voor zorgen dat de Bond en de afdeling minder geld beschikbaar krijgen, 
ontzeggen verenigingen die dit doen de eigen vereniging én andere verenigingen ondersteuning die 
er anders wel zou zijn. We moeten er met elkaar voor zorgen dat alle leden zijn aangemeld bij de 
Bond. De afdeling onderneemt regelmatig actie om vereniging hiermee te helpen 
 

8. Extra ondersteuning 

Mocht u ondersteuning van de afdeling wensen die niet in dit document is beschreven, kunt u altijd 
contact opnemen met het afdelingsbestuur (secretaris@nttb-west.nl) om te kijken of de gewenste 
ondersteuning mogelijk is. 

De contactgegevens van het afdelingsbestuur kunt u op deze pagina vinden. 

mailto:secretaris@nttb-west.nl
mailto:secretaris@nttb-west.nl
https://www.nttb.nl/west/organisatie/afdelingsbestuur-west

	1. De afdeling vertegenwoordigt en ondersteunt
	2. De afdeling organiseert en faciliteert
	2.1. Competitie
	2.2. Toernooien
	2.3. Talentontwikkeling

	3. De afdeling communiceert
	3.1. Verbinder
	3.2. Nieuwsbrief
	3.3. Website
	3.4. Social media
	3.5. Promotie

	4. De afdeling ondersteunt en ontwikkelt
	4.1. Verenigingen
	4.2. Plannen
	4.3. Afdelingsledenvergadering (ALV)
	4.4. Themabijeenkomsten
	4.5. Bijscholingscursussen

	5. De afdeling ondersteunt opleidingen
	5.1. NTTB opleidingen
	5.2. Eenmalig een gratis TT2 opleiding
	5.3. Overige opleidingen

	6. Overige activiteiten
	7. Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond (moeten) zijn
	8. Extra ondersteuning

