Bijlage 8 ALV NTTB West 27 mei 2021
Afdelingsjaarverslag NTTB West 2020
1. Inleiding
Het jaar 2020 was voor tafeltennissend Nederland geen goed jaar. Snel na de uitbraak van
COVID-19/Corona moest de competitie worden gestaakt en werd het zelfs onmogelijk om in de zaal
tegen elkaar te spelen. Toen het in de zomer iets beter ging, leek een najaarscompetitie weer
mogelijk. De enorme inzet van de vrijwilligers in de verenigingen heeft toch mogelijk gemaakt dat er
periodes waren waarin gespeeld kon worden. Helaas is deze najaarscompetitie ook in week 5
afgebroken en zijn de zalen weer gesloten voor de rest van 2020.
In dit zevende jaarverslag worden de resultaten omschreven en geordend volgens de gekozen
commissie-indeling. Omdat de inhoudelijke aansturing ook via die structuur gebeurt is een andere
indeling, zoals bijvoorbeeld conform het algemeen NTTB-model voor de integrale planning en
verantwoording, voor Afdeling West niet handig. Het (veel beknoptere) Bondsjaarverslag van de
Afdeling West is wel volgens dat model opgetekend.
De verantwoording over de financiële uitvoering in 2020 geschiedt separaat (bijlage 9) en maakt dus
geen deel uit van het Jaarverslag. Op deze plek kan daarover wel opgemerkt worden dat we weer
een positief financieel resultaat hebben bereikt maar dat het bestuur liever had gezien dat het
mogelijk was gebleken het budget volledig te realiseren. We zijn er nog steeds van overtuigd dat
verenigingen kansen laten liggen waar de Afdeling hen (ook financieel) kan helpen.
2. Algemeen Bestuurlijke Zaken
Het Afdelingsbestuur (AB: voorzitter Martijn Haalman, penningmeester Antoni Mets en (interim)
secretaris Martijn Haalman) werd het gehele jaar vakkundig bijgestaan door Afdelingsondersteuner
Sven Groot. Tijdens de najaars ALV is Jeffrey Tempelman benoemd als bestuurslid (Algemene Zaken).
Het AB vergaderde maandelijks en had ook directe overleggen met de drie operationele commissies
en de vertegenwoordigers van de afdeling in de Bondsraad.
In de voorjaars ALV die door Corona pas op 16 juli én online is gehouden, werd teruggekeken naar
de prima realisatie in 2019, vooruitgeblikt naar de prioriteiten en keuzes voor 2021 en werden de
noodzakelijke aanpassingen in het AfdelingsCompetitie Reglement als gevolg van Corona
goedgekeurd. Tijdens de najaars ALV van 12 november, die ook online heeft plaatsgevonden, heeft
Frank Lequin na 9 jaar afscheid genomen als Bondsraadslid en werd Piet van Egmond als nieuw
Bondsraadslid gekozen. In de vergadering zijn ook het budget en de innovatieve plannen voor 2021
gepresenteerd en is terug gekeken naar wat er dat jaar toch mogelijk is geweest om te organiseren.
De afdelingsnieuwsbrief blijft maandelijks verschijnen met de belangrijkste informatie van de
afgelopen maand. Vanwege Corona is er vanaf maart een dertigtal extra mails met ter zake doende
informatie aan de besturen van alle verenigingen gestuurd. Dit loopt in 2021 door.
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Het aantal leden (netto verenigingsleden en persoonlijke leden) bedroeg op 1 januari 2020 in totaal
4579 en een jaar later 4363. Het ledenverloop komt daarmee op 4,7%. Dit verloop was door Corona
helaas te verwachten. In 2020 hebben twee verenigingen zich opgeheven en de leden van deze
vereniging in eerdere jaren staan niet meer in NAS en kunnen dus niet worden meegeteld in de
aantallen.
3. Commissie Vereniging Ondersteuning (CVO)
Omdat de verenigingen in 2020 voor een aanzienlijk deel dicht zijn geweest, is het voor de
commissie moeilijk geweest om ondersteuning te geven.
In het begin van 2020 was het nog mogelijk een aantal subsidies uit te keren aan verschillende
aanvragers. Zo heeft TTV Reeuwijk een bijdrage gekregen omdat zij vroeg genoeg waren begonnen
met een actie voor hun ouderengroep. Ook was het gelukkig nog mogelijk subsidies uit te keren voor
scholierentoernooien. Door Corona werd het daarna stil. Veel acties zijn niet georganiseerd en
doorgeschoven. De commissie is online gaan vergaderen om te kijken waar we de verenigingen mee
zouden kunnen helpen en ondersteunen. Daar is door de verenigingen helaas geen beroep op
gedaan. Er is wel gesproken over het vormgeven van een jeugdplatform. De uitvoering hiervoor
loopt vanaf begin 2021. Aan het einde van het jaar is er nog een actie geweest voor subsidies voor
de verenigingen. Door een groot aantal verenigingen is daar positief op gereageerd en het is
mogelijk geweest een mooi aantal subsidies te verstrekken. Verslagen zijn op de site van West te
vinden.
Door de omstandigheden is het moeilijk gebleken de praktische delen van de (gratis) TT2 opleiding
van 2019 af te ronden. Ook dit loopt nog in 2021 door. Omdat de beide (gratis) opleidingen van 2018
en 2019 succesvol was en er vraag leek naar een TT3, heeft de afdeling een (verkorte) TT3 bij de
Bond afgenomen die weer gratis is aangeboden aan de verenigingen. Omdat deze online moest
worden gegeven zijn er uiteindelijk nog deelnemers uit twee andere afdelingen aangesloten.
De CVO was in 2020 als volgt samengesteld: Laura van der Meer (voorzitter) en Maria ter Hoek.
4. Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW)
Zoals in alle afdelingen was heeft er ook in West maar een halve voorjaars- en een halve
najaarscompetitie plaatsgevonden.
In het voorjaar werd er in de senioren reguliere competitie gestart met 252 teams, senioren duo met
418 teams en in de beide jeugdcompetities met 103 teams. In september werd de nieuwe
najaarscompetitie gestart zonder promotie en degradatie vanuit de voorjaarscompetitie. Omdat het
formeel misschien wel mogelijk maar niet verstandig zou kunnen zijn heeft het Afdelingsbestuur bij
de verenigingen nagevraagd of in de najaarscompetitie dubbel gespeeld zou moeten worden. Op
basis van deze rondvraging is besloten geen dubbel te spelen. Omdat voor de duo competitie het
wegvallen van één set een te grote aderlating was, is besloten hiervoor in de plaats een andere,
nieuwe set te laten spelen. Deze aanpassingen zijn door de ALV vergadering goedgekeurd in de
voorjaars ALV en in het AfdelingsCompetitie Reglement opgenomen..
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Er is helaas geconstateerd dat teveel teams in de duo toch een dubbel wilden spelen en dit aan hun
tegenstander hebben voorgesteld. Er is hierdoor zeer regelmatig dubbel gespeeld. Het is zelfs
voorgesteld aan leden van het Afdelingsbestuur en competitieleiders. Niet alleen tonen de spelers
die dubbel willen spelen en de verenigingen die dit in hun zaal toestaan een volledig gebrek aan
verantwoordelijkheid, ze overtreden ook de regels van NTTB.
De najaarscompetitie is gespeeld met 235 senioren reguliere teams, 377 senioren duo teams en 90
jeugdteams. Het betekent dat ook dit jaar het aantal competitie spelende teams weer lager is
geweest. De waarnemend voorzitter van de commissie én de competitieleider jeugd hebben om
diverse redenen hun functie neergelegd, deze functies waren eind 2020 nog niet vervuld.
De CCW was in 2020 als volgt samengesteld: Martijn Haalman (waarnemend voorzitter tot
september), Henk Mes (duo competitie), Kelvin Heemstra (reguliere competitie en interim voorzitter
vanaf september) en Jeffrey Tempelman (jeugd, tot november).
5. Commissie Organisatie Toernooien (COT)
Ondanks Corona zijn er nog relatief veel toernooien doorgegaan. Dit was mogelijk omdat ze werden
georganiseerd in perioden dat er nog geen sprake was van Corona of dat het, met uitgebreide
maatregelen, weer mogelijk was omdat zalen weer open waren. Het landelijke jeugd
A-ranglijsttoernooi is wel vervallen.
De deelname aan de afdelingskampioenschappen jeugd is in 2020 enigszins hersteld van 196 naar
224 deelnemers. De sterkste meisjescategorie werd gewonnen door Ilse de Regt (Docos). Mads
Oomen (Scylla) was de sterkste bij de jongens. Bij de senioren zagen we ook in 2020 een groei van
296 naar liefst 322 spelers. Michel de Boer (TOGB) en Sanne de Hoop (Scyedam) veroverden de titels
bij de senioren.
De NK-BCDE in september in Schiedam werd Corona-proof gespeeld en telde ondanks alles toch nog
282 deelnemers (-67). Stephan Tromer (Salamanders) won de Heren-B, Wianka Overbeeke (Taverzo)
de Dames-C en Edwin ten Hoope (Alexandria) de heren-C. Het aantal deelnemers aan de nieuwe
NJM-ronde 2020 in afdeling West stabiliseerde op 120. Hier is helaas landelijk geen verder vervolg
aan kunnen geven. De verenigingsstimuleringsprijs voor jeugdtoernooi over 2020 is uitgebreid met
2021.
De samenstelling van de COT was in 2020 als volgt:
Wilko Huiden (voorzitter), Jan van der Mespel, Narada Sluisdam, Martijn van Laar, Hans van Haren
en Arjan Huiden.
6. Netwerk Talent Regiotraining
De afdeling kent geen eigen afdelingstrainer maar ondersteunt organisaties die talenten
ontwikkelen. Drie organisaties (Jong&Talentvol, TT4you en RTC Leiden) hebben subsidie in het kader
van het Netwerk Talent Regiotraining (NTR) ontvangen.
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