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Bijlage 1 ALV NTTB West 27 mei 2021 
Verslag Afdelingsleden Vergadering NTTB West 12 november 2020 
 

Aanwezig: De verenigingen MTTV Meerkerk, TOV, Ta-La-Ni, ATTC, Docos, Play Fair, Sassem,  VCS, De Treffers 
(M) via machtiging, Scylla, De Treffers (R), Smash (M), Phoenix, SETT, Sliedrecht, De Repelaer, Piet 
van Egmond (BR), Maria ter Hoek (BR), Frans Muijzers (lid van verdienste), Martijn Haalman 
(voorzitter AB), Antoni Mets (penningmeester AB), Jeffrey Tempelman (kandidaat AB-lid), Hans van 
Haren (COT), Sven Groot (Afdelingsondersteuner). 

Afwezig met 
kennisgeving 

TBSM, Panta Rhei, Oude Tonge, Het Centrum, Hellevoets Effect, Flamingo’s, Alexandria ’66, Atlantic, 
Reeuwijk. 

Afwezig zonder 
kennisgeving 

De niet genoemde verenigingen  

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de online vergadering om 20:00 uur. Omdat het HB geen afgevaardigde heeft gestuurd vervalt 
agendapunt 9. 
 
2. Mededelingen 

 De DWF pilot in West gaat een half jaar langer duren (tot en met voorjaar 2021); 
 De boetes in najaarscompetitie tot vandaag komen te vervallen; 
 De Taskforce die zich de afgelopen twee jaar bezig hield met de inrichting van een nieuwe NTTB 

organisatie gaat de komende Bondsraad de opdracht teruggeven; 
 Er wordt ondanks het verbod in de (duo) competitie nog erg veel gedubbeld, mede toegestaan door 

verenigingen. Aangezien dit én tegen de regels én onverantwoord richting andere spelers, zal bij 
constatering een aanklacht bij de tuchtcommissie worden ingediend; 

 Veel verenigingen lijken nog steeds grijze leden te hebben. Dit is niet toegestaan (Statuten, artikel 6, lid 1 sub a) 
én zorgt er voor dat zowel de Bond van NOC*NSF als de afdeling (van de Bondsraad) minder geld krijgt. Dit terwijl 
deze leden wel het voordeel hebben omdat ze lid zijn van een vereniging die alle voordelen van de Bond krijgt; 

 Het jeugdplatform dat vanwege Corona niet is opgestart zal alsnog snel in online vorm worden opgestart. De 
uitnodigingen worden binnenkort verstuurd 

 De afdeling zal het komende jaar de TT1 training zoveel mogelijk proberen te introduceren en sponsoren bij 
verenigingen. Omdat deze opleiding gericht is op begeleiding van jeugd en geen relatie heeft met de TT2 en 
verdere opleidingen, is het mogelijk dit op een andere wijze aan te pakken. 

 
3. Verslag en besluitenlijst ALV van 16 juli 2020 
Het verslag en de besluitenlijst (bijlage 1 en 2) worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Er waren geen actiepunten. 
 
4. Voortgang activiteiten 
In de vorm van een presentatie (opgenomen in ALV 20201112 agenda en hoofdzaken) worden de diverse activiteiten die 
nog hebben kunnen plaatsvinden besproken. De meeste van de door de afdeling gesponsorde activiteiten waren van voor 
de Corona crisis. De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit dat de opleidingen zo slecht bezocht worden dat er twee van 
de vier die nog wel mogelijk waren, toch afgezegd moeten worden. 
 
5. Verkiezing Afdelingsbestuurslid 
Jeffrey Tempelman (gepresenteerd in bijlage 3) wordt met applaus begroet als nieuw (algemeen) lid van het 
Afdelingsbestuur. Jeffrey gaat zich bezighouden met de projecten die extra aandacht nodig hebben. 
 
6. Budget en innovatieve plannen 2021 
De penningmeester bespreekt de in bijlage 5 opgenomen begroting voor 2021 zoals die aan de Bondsraad is voorgelegd. 
Het aangevraagde budget is bijna gelijk aan dat van 2020. De voorzitter bespreekt het activiteitenplan en de innovatieve 
activiteiten (bijlage 6). 
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De ALV neemt kennis van de ingediende budgetverdeling 2021 en geeft het AB opdracht de doelstellingen conform de 
notitie ‘Hoofdlijnen beleid 2021’ in de praktijk te realiseren. De innovatieve activiteiten worden uitgevoerd voor zover de 
financiële ruimte in 2021 dat toelaat. 
 
7. Verkiezing Bondsraad lid 
Piet van Egmond (gepresenteerd in bijlage 7) wordt met applaus begroet als nieuwe vertegenwoordiger van de 
verenigingen in de Bondsraad.  
 
8. Bondsraad: vergadering 21 november 2021 
Omdat dit niet altijd helemaal duidelijk is, is kort gesproken over de relatie tussen de Bondsraadsleden en de verenigingen 
en de rol van het Afdelingsbestuur er in. De Bondsraadsleden vertegenwoordigen de verenigingen in de Bondsraad en 
worden daarom ook direct door hen gekozen. Omdat de Bondsraadsleden geen eigen, open vergadering hebben, faciliteert 
het Afdelingsbestuur het overleg met de bondsraadsleden en eventuele verkiezingen in de ALV. Het Afdelingsbestuur heeft 
geen formele relatie met de Bondsraadsleden. Het overleg van de verenigingen met hun Bondsraad leden vindt dus tijdens 
de ALV plaats. Het blijkt al lang dat dit niet leidt tot voldoende input vanuit de verenigingen naar de Bondsraadsleden. Om 
die reden heeft het Afdelingsbestuur toegezegd samen met de Bondsraad leden te zoeken naar een andere opzet hiervoor.  

Nieuw AP 2020-1: Met Bondsraad leden van West een opzet zoeken waarmee een goed overleg met de verenigingen 
mogelijk is. 
 
9. Vervallen 
Is vervallen omdat het HB geen afgevaardigde heeft gestuurd. 
 
10. Rondvraag 
V: Welke opleidingen zouden de verenigingen willen zien dat de afdeling organiseert? 
A: Behalve ‘online trainerscursussen’, moeten verenigingen hierover nadenken. 
 
Nieuw AP 2020-2: Verenigingen vragen welke cursussen ze zouden willen dat de afdeling organiseert. 
 
V: Er zijn te weinig scheidsrechters om makkelijk de landelijke competities te bemannen. 
A: Dit is geen zaak van de afdeling, maar we kunnen dit wel bij de Bond signaleren. 
 
V: De SR3 en SR4 trainingen zijn veel te duur. 
A: Dit is een zaak van het Hoofdbestuur en alleen de Bondsraad kan hier het Hoofdbestuur op aanspreken, maar we zullen 
het aankaarten. 
 
Nieuw AP 2020-3: Signaleren bij de Bond dat er te weinig SR3 en ‘hogere’ scheidsrechters zijn om de nationale competitie 
makkelijk te bemannen en dat de kosten van de SR3 en SR4 opleiding te hoog zijn. 
 
V: Hoeveel verenigingen hebben een arbitragecoördinator en hoeveel daarvan hebben de juiste SR opleiding? 
A: Dit is niet bekend en niet uit NAS te halen omdat daar alleen contactpersonen zijn opgenomen. Het zou overigens ook 
goed zijn als trainers deze kennis hebben. Er zijn vanuit de NTTB vier spellen beschikbaar voor trainers om de jeugd kennis 
te laten maken met spelregels. Informatie is beschikbaar bij Sven Groot (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl).  
 
Nieuw AP 2020-4: Onder de aandacht brengen van verenigingen van het belang van een arbitrage coördinator en de 
daarbij behorende cursussen.. 
 
V: Gaan we de competitie uitspelen dit jaar? 
A: Die kans is nul gezien de huidige maatregelen. Wanneer de competitie wel weer kan worden opgepakt en in welke vorm 
is afhankelijk van de maatregelen die de regering neemt en de keuze die het hoofdbestuur daarna maakt. 
 
V: Hoe gaat het Afdelingsbestuur om met subsidies die in 2020 zijn aangevraagd en goedgekeurd maar door Corona niet 
gebruikt konden worden? 
A: Die worden behandeld alsof ze in 2021 zijn aangevraagd en kunnen gewoon doorgang vinden. 
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V: Zijn de TT1, TT2 en TT3 niet opleidingen die elkaar opvolgen hetgeen betekent dat je TT1 moet hebben gedaan voor je 
TT2 begint? 
A: Nee, TT1 gaat over begeleiding en niet over training en zou heel laagdrempelig moeten zijn voor ouders en spelers van 
verenigingen. TT2 is een instap opleiding voor trainers en vanaf TT3 (tot en met TT5) zijn het ‘echte’ trainersopleidingen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15. De volgende ALV is op 27 mei 2021. 


