Bijlage 1 ALV NTTB West 26 mei 2022
Verslag Afdelingsleden Vergadering NTTB West 18 november 2021
Aanwezig:

Afwezig met
kennisgeving
Afwezig zonder
kennisgeving

De verenigingen TOV, ATTC, Play Fair, De Treffers (M) via machtiging, Scylla, De Treffers, MTTV,
Pijnacker, NTTC, Alexandria ’66, Reeuwijk, VCS, Tavenu, Docos, Scyedam, Taveri, Sassem, Peter
Bakker (BR), Maria ter Hoek (BR), Frans Muijzers (lid van verdienste), Wilko Huiden (voorzitter
COT), Martijn Haalman (voorzitter AB), Antoni Mets (penningmeester AB), Jeffrey Tempelman (ABlid), Sven Groot (Afdelingsondersteuner NTTB-West), Stefan Heijnis (lid HB), Ferry Veijgen (kandidaat
plv BR-lid)
21 Up, Smash (M), Nieuwkoop, Reflex, Ta-La-Ni, Drivers, Pingwins, Flamingo’s, Atlantic, Het Centrum,
NN Rotterdam, TBSM, IJsselvogels, Pecos (Oegstgeest), Hans Kreischer (lid van verdienste), HTTV,
Ineke Hulsman (erelid), Wim Fasotte (erelid)
De niet genoemde verenigingen

1. Opening
De voorzitter opent de online vergadering om 20:00 uur en heet speciaal Stefan Heijnis welkom die namens het HB
aanwezig is.
2.

Mededelingen
•
Het is in alle opzichten afgelopen jaar weer een moeilijk jaar geweest waarbij gelukkig in het najaar weer
mogelijk was competitie te spelen;
•
De verenigingen Hagero en Oude Tonge zijn opgeheven, Flamingo’s wordt opgeheven in december;
•
Het Hoofdbestuur heeft afgelopen jaar gebruikt om een voorstel voor een nieuwe NTTB organisatie te
ontwikkelen die in de Bondsraad van 11 december naar verwachting goedgekeurd zal worden;
•
Esther Janssen, onze Verbinder en Laura v/d Meer (voorzitter CVO) stoppen per december. Omdat Maria ter
Hoek vorig jaar al was gestopt betekent dit dat CVO als commissie zal stoppen;
•
Er is nog geen formeel besluit genomen dat DWF zal starten voorjaar 2022. Er moet in praktische zin nog het
nodige worden uitgewerkt voor dit mogelijk is.

3. Verslag, besluitenlijst en actiepunten ALV van 27 mei 2021
Het verslag en de besluitenlijst (bijlage 1 en 2) worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Er waren geen actiepunten
(bijlage 3).
4. Voortgang 2021
Aan de hand van een presentatie worden de activiteiten getoond die, ondanks dat er beperkt iets kon plaatsvinden, toch
georganiseerd door - of met ondersteuning van de Afdeling wel hebben plaatsgevonden. Veel heeft ook online
plaatsgevonden. Het Jeugdplatform heeft een aantal bijeenkomsten gehouden, verenigingen hebben (met ondersteuning
door MJ Tafeltennis) werving van jeugd gedaan, een enkele vereniging heeft ouderen geworven met Fifty-ViTT, een heel
enkel toernooi heeft plaatsgevonden en de Afdeling heeft is een succesvolle actie voor extra subsidie voor verenigingen
gehad omdat er veel budget overbleef. In totaal hebben 19 verenigingen (20% van alle verenigingen) een subsidie
aangevraagd en hebben 17 verenigingen een subsidie ontvangen. In het kader van de verandervoorstellen van het HB
hebben de Bondsraadsleden een aantal keer overleg gehad met de verenigingen. Eenentwintig verenigingen hebben een
aantal maal een advies gestuurd aan alle Bondsraadsleden (hetgeen reglementair mogelijk is) wat door de meeste
Bondsraadsleden, omdat ze dit niet gewend waren, als ongewenst is beschouwd. Er is in praktijk niets met de adviezen
gebeurd.
5. Budget 2022
De penningmeester bespreekt de in bijlage 5 opgenomen begroting voor 2022 zoals die aan de Bondsraad is voorgelegd.
Het aangevraagde budget is bijna gelijk aan dat van 2021. De voorzitter geeft kort weer welke (innovatieve) activiteiten,
die ook al in de voortgang 2021 zijn genoemd, ook in 2022 zullen plaatsvinden.
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De ALV neemt kennis van de ingediende budgetverdeling 2022 en geeft het AB opdracht de doelstellingen conform de
notitie ‘Hoofdlijnen beleid 2022’ in de praktijk te realiseren. Alle (innovatieve) activiteiten worden uitgevoerd voor zover
de financiële ruimte in 2022 dat toelaat.
6. Aanpassing AfdelingsCompetitie reglement
Bijlage 6 (Wijzigingen AfdelingsCompetitie Reglement) wordt kort toegelicht. Omdat er nog steeds geen formele
besluitvorming heeft plaatsgevonden om het Digitale WedstrijdFormulier (DWF) in het voorjaar 2022 in te voeren, is het
gevraagde besluit hieraan aangepast. De betrokken teksten zijn aangepast maar worden zijn pas van toepassing nadat de
Bond DWF formeel heeft ingevoerd.
De ALV is akkoord met de wijzigingen in het AfdelingsCompetitie Reglement waarbij de wijzigingen die betrekking hebben
op het Digitale Wedstrijdformulier pas van toepassing zijn nadat het Digitale Wedstrijdformulier formeel is ingevoerd.
7. Verkiezing plaatsvervangend Bondsraadslid
Ferry Veijgen heeft zich alsnog tijdig gemeld als kandidaat plaatsvervangend Bondsraad lid. Hij wordt benoemd als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de verenigingen in de Bondsraad.
8. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een functie in het Afdelingsbestuur. De voorzitter geeft aan dat ze om die
reden aan niemand over kunnen dragen en dat ze daarom pas na de sluiting (direct) zullen aftreden.
Stefan Heijnis (HB) geeft aan dat het Hoofdbestuur, nu er geen Afdelingsbestuur meer is, tijdelijk de taken op zich zal
nemen. Binnenkort ontvangen de verenigingen en afdelingsvrijwilligers meer informatie over hoe het nu verder gaat. Hij
hoopt dat er alsnog leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen. Als de Bondsraad op 11 december de plannen goedkeurt,
zijn het Hoofdbestuur en Bondsbureau er immers nog twee jaar bezig tot de reorganisatie is afgerond en de Afdeling is
opgeheven.
9. Rondvraag
Maurice Seykens (Scyedam) vraag zich af of verenigingen wel recht hebben op de door het Afdelingsbestuur verstrekte
extra subsidies. Zo zijn er verenigingen die wel geld hebben voor andere prioriteiten en toch een subsidie hebben
aangevraagd. Dirk Straathof (De Treffers) verteld dat hij het eens is met Maurice en noemt dat hij liever een
contributieverlaging ziet waar alle leden iets aan hebben i.p.v. extra subsidies aan verenigingen die het eigenlijk niet nodig
zouden hebben. Laura van der Meer (Play Fair en voorzitter CVO) vraagt zich af hoe de afspraken rondom (extra)
subsidieregelingen eruit komen te zien nadat het Afdelingsbestuur is opgestapt en benoemd dat veel verenigingen juist
enorm geholpen zijn door zo’n regeling . Maurice Seykens beaamt nog een keer dat hij volledig achter subsidieregelingen
staat als deze worden ingezet voor tafeltennispromotie, maar niet als deze subsidie wordt ingezet voor zaken die in de
reguliere exploitatie van een gezonde vereniging horen te zitten. Edwin van der Zijde (Tavenu) vraagt of er ook
subsidieaanvragen zijn afgekeurd door het Afdelingsbestuur en Richard de Rijk (MTTV) vraagt of het Afdelingsbestuur bij de
toekenning van een aanvraag ook rekening houdt met hoe een verenging er op dat moment (financieel) voor staat.
De voorzitter geeft kort weer hoe ze gekomen zijn tot de subsidies. Een subsidie is ook maar maximaal 50% van de kosten
tot een maximum van € 300,-. De vereniging moet ook zelf investeren. Het Afdelingsbestuur heeft geen andere
mogelijkheid om een vereniging op andere aspecten zoals de financiële status of de prioriteitstelling van een vereniging te
toetsen. Er kan geen onderscheid worden gemaakt. Het is alleen de vraag of subsidie wel of niet mogelijk is. Er zijn ook
subsidieaanvragen afgekeurd omdat deze niet voldeden aan de gestelde voorwaarden. Hoe de subsidiemogelijkheden er in
toekomst uit zien is nog onduidelijk, Hoofdbestuur/NTTB die het Afdelingsbestuur West tijdelijk gaan waarnemen.
Wilko Huiden (voorzitter COT) vraagt of er volgend jaar nog een ALV West komt. Stefan Heijnis (HB-lid) geeft aan dat er
volgend jaar gewoon een ALV komt. Mogelijk zit er dan een HB-lid die de ALV voorzit, tenzij er natuurlijk in de tussentijd ad
interim Afdelingsbestuursleden gevonden zijn.
Sven Groot (Afdelingsondersteuner West) maakt gebruik van de rondvraag om nog een aantal zaken onder de aandacht te
brengen bij de aanwezigen:
•

Vanuit het Jeugdplatform wordt er initiatief genomen om in januari/februari een starterstoernooi te organiseren,
communicatie volgt nog en Sven roept de verenigingen op om hun jongste jeugdspelers aan te melden.
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•
•

•
•

Verenigingen die zich willen ontwikkelen en daarbij (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken kunnen zich
melden bij Sven via afdelingsondersteuner@nttb-west.nl. Zo is hij vorige week nog bij Smash (M) op bezoek
geweest om de club te helpen op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud.
In 2022 biedt afdeling West een tweetal modules aan met trainersworkshops. De eerste module bestaande uit 2
workshops is zeer geschikt voor TT2 trainers die vóór 2019 hun trainersdiploma hebben gehaald. De andere
module bestaande uit 5 workshops zit qua niveau tussen TT2 een TT3 in. https://west.nttb.nl/aankondigingnieuwe-reeks-bijscholingen-voor-tafeltennistrainers-uit-afdeling-west/
Sven herhaalt dat er op afdelingsniveau verschillende vrijwilligersfuncties open staan en roept de verenigingen
op om dit kenbaar te maken bij de achterban.
Sven bedankt het Afdelingsbestuur voor de zeer prettige samenwerking en hun inzet voor de Afdeling en haar
verenigingen in de afgelopen jaren.

Laura van der Meer sluit de rondvraag af met een dankwoord gericht aan het Afdelingsbestuur.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 waarna het Afdelingsbestuur aftreedt.. Veel verenigingen (aanwezig en via de
mail) bedanken de Afdelingsbestuursleden voor alles dat ze voor de verenigingen hebben gedaan de afgelopen
vijfeneenhalf jaar. Sven Groot overhandigt namens alle Afdelingsvrijwilligers een bedankje en een bos bloemen aan de
Afdelingsbestuursleden.
De volgende ALV is op 19 mei 2022.
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