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Bijlage 1 ALV NTTB West 12 november 2020 
Verslag Afdelingsleden Vergadering NTTB West 16 juli 2020 
 

Aanwezig: De verenigingen Alexandria ’66, Vriendenschaar, MTTV Meerkerk, TOV, Ta-La-Ni, ATTC, Noordwijk, 
Spinmill, Docos, TTV Reeuwijk, Play Fair, Sassem,  VCS, De Treffers (M) via machtiging, Piet van 
Egmond (BR), Maria ter Hoek (BR), Martijn Haalman (voorzitter AB), Antoni Mets (penningmeester 
AB). 

Afwezig met 
kennisgeving 

Flamingo’s, TTVN Nieuwkoop, TBSM, OTTV, Oude Tonge, Atlantic, Het Centrum, Wim Fassot (erelid), 
Sven Groot (Afdelingsondersteuner) 

Afwezig zonder 
kennisgeving 

De niet genoemde verenigingen  

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de online vergadering om 20:00 uur. 
 
2. Mededelingen 

 De vereniging NS Rotterdam heeft zichzelf opgeheven; 
 Taverzo zal het komende seizoen in de voorronden van de Champions League spelen 

 
3. Verslag en actiepunten ALV van 14 november 2019 
Het verslag en de besluitenlijst (bijlage 1 en 2) worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Er waren geen actiepunten. 
 
4. Aanpassing AfdelingsCompetitie Reglement 
Bijlage 3 wordt toegelicht. De  aanpassingen in het Afdelingscompetitiereglement worden door de ALV goedgekeurd. De 
tot op dit moment door de verenigingen aangedragen alternatieven voor een 5e set in duo zijn: 

1) elk team zelf een speler laten kiezen 
2) vier wedstrijden van best-of-seven 
3) drie spelers per team en de 3e spelers de 5e set laten spelen 
4) de thuis spelende partij wint altijd het dubbel (eventueel in combinatie met 2) 
5) per game wisselende spelers en de 5e game (als die nog nodig is) elke speler de helft (dus b-x, a-y, b-y, a-x, b-x tot 

en met punt 5, daarna a-y)  
 
5. Hoofdlijnen beleid 2021 
Bijlage 4 (Hoofdlijnen beleid afdeling West Activiteitenplan 2021) wordt toegelicht. De hoofdlijnen vormen de basis van de 
budgetaanvraag 2021. De ALV gaat akkoord met de hoofdlijnen voor 2021.  
 
6. Rondvraag 
V: Wat is de status van het veranderproces? 
A: Door de Coronacrisis is ook dit proces stil komen te liggen. Er is geen voortgang gerapporteerd aan de BR en het HB. De 
verwachting is dat de implementatie zeker een jaar is vertraagd. 
 
V: Gaat de afdeling weer een gratis TT2 of TT3 aanbieden? 
A: De afdeling had graag een TT3 en eventueel een TT2 georganiseerd. Het HB heeft echter besloten (en door de BR laten 
goedkeuren in november 2019) dat de TT-opleidingen een winstdoelstelling moeten hebben. Het gevolg is dat de TT2 en 
TT3 ongeveer 100% duurder zijn geworden voor de afdeling (we kregen tot nu een korting omdat we een aantal zaken zelf 
deden) en dit niet meer in het budget past. De afdeling heeft proberen te onderhandelen met het Bondsbureau maar 
zonder resultaat. Er is gevraagd aan Marthijn van der Wal om het toch nog met de directeur van het BB te bespreken. 
 
V: Zijn speelveld omrandingen in het najaar verplicht? 
A: Nee, het HB heeft bepaald dat het huidige reglement blijft gehandhaafd wat betekent dat voor de afdelingscompetitie 
geen speelveld omrandingen over de lange zijden verplicht zijn én dat de vrije ruimte aan de lengtezijde van de tafel de 
vrije ruimte van de naastgelegen tafel mag overlappen. Het is aan de verenigingen zelf om hier keuzes te maken. Het AB  
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vind dit onverstandig en adviseert de verenigingen aan om in ieder geval een ruimte van 9 * 4,5 meter per tafel en zo 
mogelijk ook speelveld omrandingen te gebruiken. . 
 
V: Wanneer wordt besloten of er in de voorjaarscompetitie weer gedubbeld mag worden? 
A: Dat wordt voor de teamopgave voor het voorjaar 2021 besloten, dus eind november 2020.  
 
V: Kan de afdeling de speelveld omrandingen financieren, eventueel op afbetaling? 
A: Dit is niet goed mogelijk omdat de regels wie er wel en niet voor in aanmerking zouden komen niet eenvoudig zijn en de 
afdeling niet alles kan betalen. Daarbij kan de afdeling geen leningen geven. 
 
V: kan de afdeling, omdat er geld over is, bijdragen aan het organiseren van organiseren van een interland, internationaal- 
of para toernooi? 
A: Dat is een goede suggestie, de afdeling zal daar niet negatief tegenover staan als dit aan de orde is. 
 
Naar aanleiding van deze vraag: De afdeling heeft (via de Afdelingsondersteuner) richting het HB de suggestie gedaan dat 
wij het geld dat over zou blijven in kunnen zetten om tafeltennis en verenigingen op andere wijzen te stimuleren. De 
afdeling heeft daar geen reactie van het HB op gehad maar werd gesignaleerd dat een week na onze vraag de volgende 
tekst op de site van de NTTB verscheen: 
 
Afdelingsbudget 
Niet gebruikte afdelingsbudgetten binnen de afdeling, kunnen niet gebruikt worden om bijvoorbeeld verenigingen te helpen 
die in problemen zijn gekomen door de Coronacrisis. Het hoofdbestuur heeft hierover gesproken en blijft de uitgangspunten 
hanteren dat de afdelingen het door de bondsraad vastgestelde beleid en de hieraan gekoppelde activiteiten uit moeten 
voeren. Dat hebben zij ingediend, het is afgestemd en een begroting gekoppeld. Resterende budgetten worden, net zoals in 
het verleden en bij allen die budgetten niet volledig gebruiken, aan de reserves toegevoegd. De afdelingen kunnen deze 
resterende budgetten niet voor andere doelen gebruiken.  
 
V: Wat vinden jullie van het feit dat verenigingen nu zelf een protocol moeten inleveren die goedgekeurd moet worden 
door de Beheerstichting van de Sporthal? 
A: Normaal moeten de beheerders van de locaties het protocol goedkeuren (ze zijn nu eenmaal verantwoordelijk), maar 
sommige verenigingen hoeven dat niet en andere wel. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:42. De volgende ALV is op 12 november 2020. 


