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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zondag 10 januari 2021 17:31
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXI

Beste sportvrienden, 
 
Allereerst natuurlijk een prachtig 2021 gewenst! Laten we hopen dat we dit jaar meer en vrijer aan ‘ballen’ 
toekomen dan het afgelopen jaar. Als persoonlijke noot, ik hoop dat al uw leden zich laten inenten om het risico 
voor hen en hun medespelers te minimaliseren. Ik zal het zeker doen zo snel als ik mag. 
 
Corona 
De berichten van de laatste tijd zijn niet direct hoopvol. Kerstmis en Nieuwjaar zullen hier landelijk niet aan hebben 
meegeholpen. Onze regering zal op 12 januari weer een persconferentie houden waarin zal worden aangegeven of 
per 19 januari de gedeeltelijke lockdown kan worden versoepeld, maar persoonlijk acht ik dat onwaarschijnlijk. 
 
Na de persconferentie van 12 januari hebben de voorzitters van de afdelingen weer overleg met Jan Simons, de 
voorzitter van het hoofdbestuur. We hopen dat Jan Simons deze keer een brief aan de verenigingen zal sturen. 
Mocht er geen brief worden gestuurd zal ik u natuurlijk op de hoogte brengen van wat besproken en eventueel 
besloten is.  
 
Bondsraad 21 november 2020 
Afgelopen 21 november vond de Bondsraad (BR) weer plaats. Voor de afdeling West was hij zeer teleurstellend. Ons 
Afdelingsbestuur had een verzoek aan de Bondsraad gestuurd over de inzet/verdeling van Afdelingsondersteuners 
over de afdelingen. De achtergrond hierbij was dat alle afdelingen evenveel inzet krijgen, namelijk één dag per 
week, maar er een enorm verschil in grootte van afdelingen is qua verenigingen en leden. We hadden gevraagd om 
(het Bondsbureau) de afdelingen te gaan vragen welke voordelen en/of bezwaren een andere verdeling heeft. Met 
deze informatie zou een bespreking in de voorjaars Bondsraad mogelijk zijn. Op voorstel van Jan Simons is het 
echter niet (inhoudelijk) behandeld. 
 
Onze brief is niet te vinden op de site van de NTTB bij de betrokken BR-vergadering, maar wel op de site van de 
afdeling onderaan bij de stukken voor onze vorige ALV op 12 november 2020. 
 
Piet van Egmond vertrekt als Bondsraadslid 
Piet van Egmond was voor de eerste keer bij de Br als BR-lid aanwezig (als plaatsvervanger was hij al vaker aanwezig 
geweest). Piet is al ruim 40 jaar actief voor de NTTB in diverse rollen waaronder nationaal- en internationaal 
scheidsrechter, opleider voor - en examinator van de gevorderde scheidsrechters en lid van diverse nationale- en 
internationale commissies. Mede om deze reden is hij ook lid van verdienste van de NTTB en geridderd door de 
Koning. Piet was, na een aantal jaar als plaatsvervangend BR-lid, afgelopen november gekozen als BR-lid voor West. 
Onder meer vanuit het belang van de scheidsrechters is Piet de afgelopen jaren zeer regelmatig in gesprek gegaan 
met het Hoofdbestuur en Bondsbureau over de ontwikkelingen. Omdat hij zich niet vinden in het huidige beleid 
binnen de NTTB heeft Piet de keuze gemaakt om per 1 januari 2021 met alle werkzaamheden binnen de NTTB te 
stoppen. Helaas betekent het voor de afdeling West ook dat hij is gestopt als BR-lid. Wij zijn Piet dankbaar voor al 
het werk dat hij voor de NTB en de afdeling West heeft gedaan. 
 
Opleidingssubsidies 
De afdeling West heeft zich de afgelopen jaren gericht op het verbeteren van het trainersaanbod van de 
verenigingen. Wij denken dat een goede trainer een cruciale rol heeft om vooral de jeugd te werven en te 
behouden. Om die reden hebben we de afgelopen drie jaren tweemaal een gratis TT2 opleiding en éénmaal een 
gratis TT3 opleiding aangeboden. De kosten die het Bondsbureau rekent voor een TT cursus is afgelopen jaar echter 
met bijna 100% gestegen waardoor het erg moeilijk zal worden om een dergelijke cursus voor West weer in te 
kopen. Wij hebben aan het BB gevraagd wat de reden voor de verhoging is en het blijkt dat het HB wil dat de cursus 
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tegen kostprijs of met een kleine winst wordt verkocht door het BB. Omdat wij geen inzicht hebben of krijgen in 
deze kosten kunnen we helaas de discussie hierover niet aangaan met het BB of HB. 
 
Omdat deze kosten zoveel hoger zijn geworden hebben we moeten kijken wat de consequenties hiervan zijn voor 
ons subsidiegeld voor opleidingen, wij krijgen immers jaarlijks ook minder budget. Het volledige overzicht staat op 
deze pagina op de site.  
 
Ons uitgangspunt is geweest dat we de verenigingen van West willen helpen met hun trainersbestand, en niet meer 
individuele leden waarvan niet bekend is op welke wijze ze de opleiding gaan inzetten. Subsidies worden daarom 
ook alleen nog maar aan verenigingen gegeven. De TT1 (onder condities) en TT2 worden nog steeds voor 50% 
gesubsidieerd. De TT3 en TT4 worden niet meer gesubsidieerd.  Iemand die een TT3 of TT4 wil aanvangen kan op 
verzoek in gesprek gaan met het Afdelingsbestuur over een subsidie en de daar tegenover staande tegenprestatie. 
 
Voor alle zekerheid: Deze stimuleringsregeling is een motivatieregeling en geen vergoedingsregeling en moet 
daarom altijd vooraf worden aangevraagd. 
 
Geef uw trainingsorganisatie verder vorm met (financiële) ondersteuning van de afdeling West 
Ook de komende jaren wil de afdeling het trainersaanbod van verenigingen verder ontwikkelen. De 
tafeltennistrainers en coaches spelen immers die genoemde cruciale rol bij de vereniging als het gaat om het 
werven, opleiden en behouden van leden. Met ‘Trainersbegeleiding’ wil de Afdeling West de komende jaren 
verenigingen (financieel) ondersteunen waardoor ze de eigen trainingsorganisatie nog beter kunnen ontwikkelen. 
 
Afdeling West heeft een set aan  mogelijke producten en diensten (wij noemen het onze ‘blokkendoos’), die een 
vereniging kan helpen bij de ontwikkeling van de trainingsorganisatie. Dit zijn onder andere bestaande blokken zoals 
trainersopleidingen, trainersworkshops en het opzetten van een technisch beleidsplan, maar ook nieuwe zoals 
trainersbegeleiding in de zaal, videoanalyses van spelers en een cursus ‘teambegeleiding voor ouders’.  Afhankelijk 
van wat de vereniging nodig heeft kunnen één of meer blokken worden ingezet. 
 
Alle informatie is op deze pagina van onze site te vinden. Geïnteresseerden voor de 1e ronde kunnen zich, met de 
gevraagde informatie, tot en met 18 januari bij onze Afdelingsondersteuner aanmelden 
(afdelingsondersteuner@nttb-west.nl)  
 
Hoewel de kans groot is dat we meer ronden over de komende jaren hebben wil ik u toch vragen u nu al aan te 
melden als dat goed uitkomt. Dit omdat vervolgronden natuurlijk alleen zullen plaatsvinden als de 1e een succes is. 
 
Aansprakelijkheid bestuursleden 
Op de site van de Bond staat sinds enige dagen een interessant artikel waarin wordt uitgelegd dat 
verenigingsbestuursleden vanaf juli 2021 hoofdelijk aansprakelijk zijn door een nieuw wet. Ik raad iedereen aan dit 
artikel en de achterliggende informatie te lezen en er voor zorg te dragen dat u geen risico loopt. In basis gaat het er 
om dat een bestuurder niets mag doen dat de eigen vereniging schade toebrengt. Of dit ook inhoudt dat een 
bestuurder andere verenigingen of partijen geen schade mag toebrengen is nog niet duidelijk. Om die reden zal hier 
binnen de Bond nader onderzoek naar worden gedaan. Onder dit laatste valt bijvoorbeeld het niet opgeven van 
grijze leden, dat is onbehoorlijks bestuur en opgave van een misleidende voorstelling van de vereniging. Hierdoor 
loopt immer de NTTB directe inkomsten van de verenigingen en NOC*NSF mis en krijgt ook de afdeling minder 
budget.  
 
Competitieleider jeugd/vacatures Bondsraad en commissies 
Zoals vaker aangegeven de laatste tijd, zonder jeugdcompetitieleider geen jeugdcompetitie in de afdeling West. Tot 
nu toe heeft zich nog niemand aangemeld en om die reden zullen we de komende week nogmaals in een mail aan u 
allen om aandacht hiervoor vragen. Onderdeel hiervan zal ons verzoek zijn om de vraag aan de leden van uw 
vereniging door te sturen. De informatie staat hier. 
 
De competitie commissie is ook nog steeds op zoek naar een voorzitter. 
 
Door het vertrek van Piet van Egmond hebben we nu twee vacatures voor (plaatsvervangende) BR-leden die de 
verenigingen van de afdeling vertegenwoordigen in de Bondsraad (wat toch een soort 2e kamer van de NTTB is). 
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Informatie kunt u krijgen bij ons huidige BR-lid Maria ter Hoek (contactgegevens). De BR-leden hebben een zeer 
interessant traject met elkaar te gaan in de komende structuurverandering van de NTTB. Het is immers de BR die er 
uiteindelijk mee in moet stemmen en om die reden ook een belangrijke rol in de totstandkoming heeft. Op 6 maart 
vindt een eerste brainstormsessie plaats. Hoewel benoeming van een nieuw (plaatsvervangend) BR-lid normaal pas 
in de voorjaars ALV van 27 mei zou plaatsvinden, kan het Afdelingsbestuur, als er een goede kandidaat is, een 
bijzondere ALV bijeenroepen met als enige agendapunt de benoeming van een BR-lid. 
 
De commissie verenigingsondersteuning (CVO) is essentieel in het aanbieden van diensten en ondersteuning aan 
verenigingen. Dit varieert van het aanbieden van subsidies, opleidingen, organisatie van promotiedagen, 
meisjestoernooien etc. etc. De commissie bestaat op het moment uit twee leden en kan erg goed nieuwe leden 
gebruiken om verenigingen verder te ondersteunen. Er is voldoende te doen dus er is altijd iets op te pakken naar de 
wens van een (nieuw) commissielid. Informatie kunt u krijgen bij Laura van der Meer (meer@nttb-west.nl).  
 
We beseffen dat de hoofden van u, uw collega bestuursleden, trainers, commissieleden en gewone leden op het 
moment naar wat anders staat, maar we moeten met elkaar wel vooruitkijken naar de periode dat we weer 
‘mogen’. Voor de afdeling betekent het dat we, willen we de competitie kunnen blijven spelen en de verenigingen 
kunnen blijven ondersteunen, mensen nodig hebben. Zo eenvoudig is het.  
 
De nieuwsbrief van de afdeling West 
Mijn/deze berichtgeving zal stoppen, en liever natuurlijk vandaag dan morgen. Er blijven u dan twee belangrijke 
informatiebronnen van de afdeling West over: de site en de nieuwsbrief. In onze maandelijkse nieuwsbrief zijn de 
belangrijkste nieuwberichten van de voorafgaande maand van de site opgenomen. Als u geen tijd heeft om 
regelmatig de site te bezoeken, is een abonnement op de nieuwsbrief misschien iets voor u. Het is gratis en u hoeft 
alleen via de blauwe knop onderaan deze mail uw e-mailadres op te geven. Meer is het niet en daarna ontvangt u 
hem maandelijks in uw mailbox. 
 
Ten slotte 
Zoals altijd, als u vragen heeft kunt u zich altijd tot ons wenden via secretaris@nttb-west.nl. En, blijf gezond, houdt u 
zich aan de afspraken, heb respect voor uw medeburgers met wat u doet. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Better 
safe than sorry. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                            

      
 


