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Aan: Leden van de NTTB Bondsraad 
Van: Ondertekenende verenigingen (21) NTTB Afdeling West 

Namens hen: Luuk de Ruiter en Joop van Eijk 
Datum: 24 juni 2021 

Onderwerp: Aangescherpt advies m.b.t. de notitie “Naar een versterkt, toekomstgericht en 
slagvaardig organisatie- en bestuursmodel voor de NTTB” (versie: 26 juni 2021) 

 

 
 
Geachte leden van de NTTB Bondsraad, 
 
Met onze brief van 23 mei jl. adviseerden 12 ondertekenende verenigingen de Bondsraad met klem om 
het Hoofdbestuur te verzoeken resp. op te dragen om het toen voorliggende Voorstel 
Organisatieontwikkeling NTTB in te trekken. 
 

Wij hebben begrepen dat ons advies is gebruikt om op 29 mei jl. goede en ter zake doende vragen aan 
het Hoofbestuur te stellen, maar vragen ons af wat daarmee is gedaan. Het Voorstel waarover u op 
26 juni as. wordt gevraagd te besluiten, bevat weliswaar aanpassingen, maar deze komen niet tegemoet 
aan de bezwaren geuit in onze brief van 23 mei jl. 
 

Wij kunnen dan ook niet anders dan met deze nieuwe brief, nu ondertekend namens 21 verenigingen 
(samen bijna 2000 leden vertegenwoordigend), ons eerdere advies aan u onverminderd aan te houden: 
Stem tegen het aangepaste ‘Voorstel Organisatieontwikkeling NTTB ter besluitvorming voor Bondsraad 
26 juni 2021’, dan wel verzoek het Hoofdbestuur dit voorstel in te trekken. 
 

Wij scherpen ons advies nog aan en leggen hieronder uit waarom voorstemmen geen optie is. 
 
De aanpassingen in het nieuwe Voorstel: Nietszeggend, niet ter zake doende, wazig 
 

Zoals gezegd komen de aanpassingen niet tegemoet aan de geuite bezwaren. Het aangepaste Voorstel 
bevat weliswaar wijzigingen, maar de meeste zijn tekstueel, nietszeggend. Andere zijn niet ter zake 
doende wat betreft de bezwaren en snijden geen hout: Naast ‘behaalde’ moet de Bondsraad ook 
toezicht houden op ‘niet behaalde doelen’. De Bondsraadleden moeten niet meer ‘evenwichtig’, maar 
‘respectvol en kritisch’ met het Bondsbestuur omgaan. De Bondsraad mag een agendacommissie 
hebben. De Bond kan nu niet alleen ‘gegroepeerd’, maar ‘gegroepeerd en slagvaardig’ opereren. 
 

Nieuw is de accountmanager verenigingen, maar wat die precies gaat doen blijft wazig. 
 
Het document Aanleiding en Historie: Een rookgordijn (een opsomming maar geen analyse) 
 

Een document als 'Aanleiding en historie' mag niet verward worden met een door ons gevraagde 
knelpuntenanalyse van de problematiek. Het is vooral een herhaling van eerdere sheets waarmee het 
Hoofdbestuur opsomde welke problemen zijn meegenomen. Een opsomming van problemen is niet 
hetzelfde als • een inventarisatie van de knelpunten (met een overzicht van personen en gremia die 
deze knelpunten ervaren en daarop zijn bevraagd) • een duidelijke analyse van de situatie • een heldere 
probleemformulering en • een projectvoorstel met een duidelijke relatie tot de knelpunten, analyse en 
probleemformulering (met een financiële paragraaf). 
 
De financiële paragraaf ontbreekt opnieuw: Een cruciale omissie om te kunnen stemmen 
 

Naar het zich laat aanzien wordt het Bondsbureau met het Voorstel fors uitgebreid. Omdat er sprake is 
van het aanstellen van 4 of 5 regiomanagers en minstens één accountmanager, waarbij de positie van 
de afdelingsondersteuners onduidelijk is, kan niet anders dan dat hier enkele tonnen euro’s mee 
gemoeid zijn op jaarbasis. Dan hebben we het nog niet over de kosten van implementatie van de 
nieuwe organisatie. Dit vereist een financiële paragraaf bij het Voorstel, maar deze ontbreekt opnieuw. 
Hoe worden de kosten gedekt? Wat betekent dit voor de verenigingen? 
Dit is een zaak voor de Bondsraad die volgens de Statuten bevoegd is te beslissen over het budget en de 
besteding daarvan. Geen financiële paragraaf in dit stadium is een valide reden om tegen dit plan te 
stemmen. Dit kan niet wachten tot de stemming over de inrichting in november 2021. 
 



 TTV's West_2e Advies aan Bondsraad over voorstel NTTB_24jun2021 

 pagina 2 van 2 

Het verenigingsrecht: Niet juist, niet volledig en niet goed onderbouwd toegepast 
 

Er ligt nu een nieuw Voorstel, aangevuld met andere documenten. Zonder over te willen komen als 
betweters wijzen wij er graag op, dat niet alles wat wordt geschreven of beweerd voor juist, volledig of 
goed onderbouwd hoeft te worden gehouden. 
Zo schrijft het Hoofdbestuur: ‘Op basis van het fingerende (sic!) verenigingsrecht in het BW is de 
voorzitter van het Bondsbestuur, die door de Bondsraad in functie wordt benoemd, tevens voorzitter van 
de Bondsraad’. Dit is reglementair onjuist. Het verenigingsrecht laat toe dat de voorzitter van het 
Hoofdbestuur ook voorzitter van de Bondsraad is, maar de Bondsraad kan ook anders kiezen. Het is de 
standaard invulling, maar er zijn ook andere mogelijkheden en het is dus geen uitgemaakte zaak. In het 
verleden is ook een aantal malen iemand anders als voorzitter opgetreden. 
 
Ondersteuning van verenigingen: Een black box 
 

Ook in het nieuwe Voorstel blijft onduidelijk of de ondersteuning aan verenigingen er op vooruit gaat of 
minstens gelijk blijft, los van de (ontbrekende) analyse van hoe het met de huidige ondersteuning is 
gesteld. Het organisatiemodel moet ten dienste staan van de verenigingen, De Bondsraadleden, die de 
verenigingen vertegenwoordigen, dienen dat belang al eerste te behartigen. Zolang dat niet duidelijk is, 
is een drastische ingreep in de organisatie zoals voorgesteld, uit den boze. 
 
Participatie van leden: Een holle frase 
 

Het Hoofdbestuur zet in op meer participatie van de leden en de verenigingen. Maar als er één 
onderwerp is waarbij participatie vanwege het belang voor de verenigingen gewenst en nodig is, dan is 
het wel bij dit proces van verandering van organisatie. En juist hier laat het Hoofdbestuur het afweten: 
Een informatieronde in september 2019, radiostilte en een beoogde informatieronde in september 2021 
(als belangrijke besluiten al zijn genomen!) zijn ontoereikend als het gaat om participatie. 
Bij ons weten hebben de bij de NTTB aangesloten verenigingen geen weet van het plan dat nu 
besluitvorming vraagt, op die in de Afdeling West na (en dan nog in een zo laat stadium dat participeren 
voor alle verenigingen erg moeilijk is/was). En nu er dan van een aantal verenigingen, waaronder enkele 
grote, toch een brief ligt met fundamentele vragen over hun belangen, blijven antwoorden uit. Is dat de 
invulling van participatie? En voor zover het Hoofdbestuur wil verschuilen achter de Task Force, het is en 
blijft de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur om zich te vergewissen van betrokkenheid en 
draagvlak in de organisatie. Dit niet doen getuigt niet van goed bestuur. 
 
Aangescherpt advies aan de Bondsraad 
 

De manier waarop het Hoofdbestuur omgaat met onze fundamentele bezwaren is van dien aard dat ons 
advies van 23 mei jl. in stand blijft: Verzoek respectievelijk draag het Hoofdbestuur op om het 
voorliggende Voorstel Organisatieontwikkeling NTTB in te trekken en bovengenoemd traject 
(knelpuntinventarisatie, analyse, probleemformulering en daaraan gerelateerd projectvoorstel) alsnog te 
doorlopen; breng daarbij ook de eventuele financiële gevolgen van beoogde ingrepen in kaart, voor 
zowel de organisatie als de verenigingen; en last but not least: betrek ook de verenigingen. 
 
Namens het overleg van 21 verenigingen van de Afdeling West (samen bijna 2000 leden), 
 

ATTC Alphen aan den Rijn • Avanti Hazerswoude-Dorp • Docos Tafeltennis Leiden 
GTV Vriendenschaar Gouda • HTTV-070 Den Haag • LTTV Scylla • MTTV Meerkerk • NTTC Nieuwerkerk 
Pingwins Den Haag • Reflex Lisse • Salamanders Wateringen • Taveri Ridderkerk • Taverzo Zoetermeer 
TOG Maassluis TOV • Noordwijk • TTV Pijnacker • TTV Reeuwijk • TTV Sassem Sassenheim 
TTV SETT Den Haag • TTV 21-Up Rotterdam • VVV Leidschendam 

 

 
 

Joop van Eijk (TTV Pijnacker) Luuk de Ruiter (LTTV Scylla) 
 


