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Bijlage 6 Actiepunt 2020-3 ALV 29 november 2020 

 
Actiepunt:  
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 
 
Realisatie: 
Op 27 november 2020 is in een mail aan het Bondsbureau voor het bovenstaande aandacht 
gevraagd en heeft het Bondsbureau aangegeven dat het HB dit zal bespreken en besluiten over zal 
nemen (bijlage 1). Piet van Egmond is door de afdeling genoemd als betrokkene vanuit de afdeling.  
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NTTBWest Voorzitter 

 

Van: NTTB - Marcel Kraa 
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 15:29 
Aan: NTTBWest Voorzitter 
CC: Piet van Egmond; NTTBWest Afdelingsondersteuner; NTTB - Marcel Kraa 
Onderwerp: RE: Scheidsrechters op landelijk niveau 
 

Beste Martijn,  

Onderstaande vragen zijn (deels) besproken in de bondsraad maar er is nog geen HB besluit genomen. Bij de 
volgende HB vergadering zal e.e.a. verder besproken worden. Wellicht zijn er vanuit de afdeling West ook 
ideeën aangaande onderstaande punten?   

Ik hoor het graag.  

Met vriendelijke groet,  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND  
  
Marcel Kraa  
Coördinator Sporttechnische Zaken  
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Nieuwegein kraa@tafeltennis.nl | M: 06 – 44 02 84 40  
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Van: NTTBWest Voorzitter <voorzitter@nttb-west.nl>   
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 16:08  
Aan: NTTB - Marcel Kraa <kraa@tafeltennis.nl>  
CC: Piet van Egmond <p.van.egmond6@kpnmail.nl>; NTTBWest Afdelingsondersteuner  
Onderwerp: Scheidsrechters op landelijk niveau  
  
Hai Marcel,  

Tijdens de ALV van de afdeling West op 12 november jl. is gesproken over scheidsrechters en 
scheidsrechtersopleidingen. Het betrof een tweetal zaken waarvan ik heb toegezegd deze onder de aandacht 
van de Bond te brengen.  

1. Het aantal scheidsrechter dat op nationaal niveau mag en kan acteren (SR3 en SR4) neemt gestadig 
af. Dit betekent voor het kleiner wordende aantal scheidsrechters dat zij steeds verder moeten reizen 
om bij een wedstrijd aanwezig te zijn. De kans dat er voldoende scheidsrechters zijn om altijd 
wedstrijden meer in de buurt te hebben neemt af. Dit is niet motiverend voor de scheidsrechters en 
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kan leiden tot een verdere afkalving van het aantal. Wij zouden wensen dat de Bond hier iets aan 
doet;  

2. De kosten om scheidsrechter op nationaal niveau te worden (SR3 en SR4) zijn veel te hoog. Hoewel 
het declaratiebesluit mogelijkheden biedt op het ‘op termijn terug te verdienen’, is de initiële 
investering nog steeds aanzienlijk. Wij zouden wensen dat de kosten voor de opleidingen omlaag 
gaan óf dat het model wordt aangepast waardoor de initiële kosten veel lager worden en de kosten in 
termijnen wordt aangevuld (bijvoorbeeld door een deel van de vergoeding poer wedstrijd af te 
dragen tot de volledige kosten zijn betaald).   

  
De afdeling West subsidieert de kosten voor een SR3 opleiding met 50%, maar dit leidt op dit moment nog niet 
meer mensen die de opleiding volgen.  

  
Mogelijk kun je, in ieder geval voor de afdeling West, in contact komen met Piet van Egmond. Hij is zeer 
betrokken met deze vragen en samen zouden jullie mogelijk tot oplossingen kunnen komen die voor de 
afdeling West en misschien zelfs landelijk tot voordeel zouden strekken.  

  
Met vriendelijke groet,  

  
Martijn Haalman  
Voorzitter afdeling NTTB West  

  
     

                                   
 

 

 


