Breda, 14 september 2011
Beste bestuursleden van de Baronie-verenigingen,
Het was kort na het Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis, eind 2008, dat de Arnhemse
Bedrijfstafeltennisfederatie (ABTF) een informeel gesprek voerde met een vertegenwoordiging van de
NTTB. Reden voor dat initiatief was te verkennen wat beide organisaties voor elkaar kunnen
betekenen. En de aanleiding voor die gedachte was weer het feit dat het ledental bij de Arnhemmers de
laatste jaren drastisch was gedaald; door het opheffen van clubs, accommodatiegebrek, vergrijzing,
enzovoort.
Wederzijdse belangen
Dit initiatief heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten tussen enerzijds de NTTB en anderzijds een
aantal in Nederland opererende bedrijfsbonden, waaronder een delegatie van het Baronie-bestuur.
Doel was te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen, in het bijzonder om meer leden aan
ons te binden. De eerste ontmoeting was in januari 2009, deze had een kennismakend en oriënterend
karakter. Daarin bleek dat de problemen die de ABTF noemde, voor ieder herkenbaar waren:
ledenverlies is een overal voorkomend euvel. Tevens werd zichtbaar dat er tussen NTTB en
bedrijfsbonden historisch gegroeide verschillen bestaan als het gaat om prestatiedrang, spelopvatting
en schaalgrootte. Voor een deel zijn ze juist, voor een deel zijn ze gebaseerd op wederzijdse
vooroordelen. In een volgend gesprek werd langzamerhand duidelijk wat beide kanten van de tafel al
dan niet voor ogen hadden. De NTTB vindt dat de huidige versnippering in de vorm van een groot
aantal bonden in Nederland niet de beste weg is om je als tafeltennissport sterk te presenteren. De
overheid en NOC*NSF kennen alleen de NTTB als 'de vertegenwoordiger' van de tafeltennissport in
Nederland. De NTTB krijgt, bijvoorbeeld voor ledenwerfacties, geld van NOC*NSF en dat bedrag is
afhankelijk van het aantal aangesloten leden: hoe meer leden, hoe meer geld. De bedrijfsbonden
daarentegen bestaan niet voor niets al zo lang zelfstandig naast de NTTB en koesteren de cultuur die
hen dat bestaansrecht gaf. De eigen identiteit binnen de bedrijfsbonden werd en wordt als erg
waardevol ervaren.
Situatie in de Baronie
De ontwikkeling van het ledental in onze Baronie is 'slecht' te noemen. De oorzaak van het
teruglopende ledental:
• De oplopende gemiddelde leeftijd van ons Baronie'ers is een punt van zorg. Uiteindelijk stopt
iedereen er een keer mee
• De aanwas van nieuwe leden blijft achter
• De laatste jaren hebben we een groot aantal actieve competitiespelers “verloren” aan
concurrent de NTTB.
De oplossing lijkt simpel: haal meer leden binnen. Maar ledenwerving is lastig: je bent er haast
van overtuigd dat er in “de Baronie” nog veel inwoners zijn die elke week een potje willen
tafeltennissen. Maar waar zijn die en hoe bereik je die?
Structuur NTTB
In het laatste van de vervolggesprekken deed de NTTB de bedrijfsbonden een voorstel dat, naar hun
mening, de belangen van de tafeltennissport in het algemeen bevordert, hen meer leden (en dus meer
subsidiegeld) oplevert en beantwoordt aan de behoeften van de bedrijfsbonden over de eigen identiteit.
Maar eerst een korte uitleg over de structuur van de NTTB. Deze kent een landelijke competitie voor
de sterkere spelers; 'daaronder' opereren de afdelingen, elk met hun eigen competitie,
kampioenschappen, toernooien, en dergelijke. De afdeling in onze regio is de afdeling ZuidWest. De
verenigingen Breda, Wanzl Belcrum,OTTVA, Groene Ster, Die Meede, BSM hebben teams in zowel
de NTTB als de Baronie. Batswingers heeft alleen nog jeugdspelers in de Baronie competie.

Ieder lid dat is aangesloten bij een NTTB-vereniging,
NTTB
betaalt aan de NTTB het zogeheten
basislidmaatschap, ongeveer € 11,11, per seizoen. Wil iemand aan de competitie deelnemen, dan geldt
daarvoor een toeslag op dat basislidmaatschap van ongeveer € 20,- per competitie. Het
basislidmaatschap is voldoende om te kunnen deelnemen
deelneme aan toernooien.
Voorstel NTTB
Het voorstel van de NTTB luidt:
• de Baronie (als één van de bedrijfsbonden) wordt als vereniging lid van de NTTB;
• de Baronie is dan een NTTB-vereniging
NTTB
zoals Belcrum, Die Meede, Tanaka dat zijn;
• de NTTB-vereniging “VTV de Baronie” is autonoom, met een eigen beleid, bestuur,
financiën, enz.;
• de NTTB-vereniging “VTV de Baronie” kan besluiten niet deel te nemen aan de NTTBNTTB
competitie;
vereniging “VTV de Baronie” betalen dan alleen het
• de leden van de NTTB-vereniging
basislidmaatschap;
• de NTTB-vereniging “VTV de Baronie” kan voor zichzelf allerlei activiteiten organiseren.
Wat houdt dit in
Hiermee is de zelfstandigheid en identiteit van de Baronie gewaarborgd. De Baronie
aronie wordt een NTTBvereniging maar hoeft niet mee te doen aan de NTTB-competitie.
NTTB competitie. Dat bepaalt de vereniging Baronie
immers zelf. Die vereniging Baronie
aronie kan voor zichzelf allerlei 'clubactiviteiten' organiseren en dan zijn
we terug in de situatie zoals we die tot nu toe kennen. Die activiteiten bestaan dan namelijk uit het
organiseren van een tafeltenniscompetitie in diverse klassen, één competitie per seizoen. Andere
clubactiviteiten zijn het bekertoernooi, de vierkampen, afsluitingswedstrijden en het Bondstoernooi.
De NTTB bemoeit zich niet met de structuur van een vereniging en evenmin met de besluitvorming en
de financiën. Als de leden van de vereniging Baronie vinden dat de vereniging is onderverdeeld in een
aantal kleinere verenigingen (de huidige Baronie-clubs)
clubs) dan doen ze dat. Aan alles wat er nu binnen de
Baronie gebeurt, verandert niets. Het vindt alleen niet meer plaats in een bond naast de NTTB, maar in
een vereniging binnen de NTTB..
Niet budgettair neutraal
Dit lijkt een neutrale situatie en zelfs uitgebreid met de mogelijkheid deel te nemen aan toernooien van
andere NTTB-verenigingen
verenigingen en de Brabantse kampioenschappen. Toch is dat niet zo, want als lid van
een NTTB-vereniging (“VTV
“VTV de Baronie”)
Baronie” betalen de Baronie-leden
leden het basislidmaatschap. Dat is
ongeveer elf euro per jaar.

Waarom zouden we het dan doen
Wat de meerwaarde is van het lid worden (en toch zelfstandig blijven) van de NTTB, is wel te
beredeneren maar niet concreet in cijfers uit te drukken. In de eerste plaats is het goed voor de
tafeltennissport in Nederland: zo mogelijk alle tafeltennissers in één organisatie. Meer in het belang
van ons Baronie'ers
'ers zijn de mogelijke voordelen op termijn. Als 'gewoon' lid van de NTTB profiteren
we dan van de ruimere mogelijkheden die de NTTB heeft
heeft op het gebied van ledenwerving. Maar
hoeveel leden dat voor de Baronie
aronie zal opleveren weet niemand. Een ander voordeel kan zijn de
vergroting van de naamsbekendheid van de Baronie binnen de NTTB. Dat er binnen de afdeling
ZuidWest een vereniging is met een eigen, wat minder prestatieve en meer recreatieve cultuur en

kortere reisafstanden, zal breder bekend worden dan nu het geval is. Dat kan mensen, na een aantal
prestatiegerichte jaren, ertoe brengen de overstap te maken naar de 'wat rustiger' Baronie. Mogelijk zal
het NTTB-bestuur dat zelfs stimuleren omdat er, in hun ogen, dan een mogelijkheid bestaat voor
tafeltennissers voor een 'recreatieve afbouw' (geen concurrentie meer) en daarmee het behoud van
NTTB-leden tot gevolg kan hebben. Omgekeerd kan dit nu juist aanwas van Baronie-leden betekenen.
Maar nogmaals, wat het precies voor de Baronie oplevert, weten we niet.
Wat we wél weten is dat de Baronie steeds kleiner wordt en het is niet reëel te veronderstellen dat
hierin op korte termijn verbetering komt. Natuurlijk doen we er alles aan om dit te voorkomen, maar
elkaar eerlijk en recht in de ogen aankijkend moeten we zeggen dat de Baronie steeds verder
wegglijdt. Met als toekomstperspectief wellicht dat als er te weinig leden overblijven de laatsten ook
maar ophouden met tafeltennissen. Tijdig aansluiten bij de NTTB kan dit 'doemscenario' voorkomen.
Moeilijke keuze
Als je accepteert dat de Baronie verder kleiner wordt en je doet dat weloverwogen, dan is daar niets
verkeerds aan. Elke keuze die je bewust maakt, is legitiem. De andere kant is dat je elk lid van de
Baronie, door lid te worden van de NTTB, vraagt te investeren in een toekomst waarvan je niet exact
weet hoe die eruit ziet, maar waarmee wel ons aller tafeltennissport meer gepromoot wordt. Bij
aansluiting bij de NTTB zou recreatief Baronie-tafeltennis voor onze leeftijdscategorieën ook in de
toekomst behouden kunnen blijven.
Deze materie is uitgebreid besproken binnen uw Baronie bestuur. Het is niet niks. Als bondsbestuur
hebben we de beslissing genomen om niet verder te praten met de NTTB. De belangrijkste redenen:
• Per verenigingslid gaan we “veel” meer moeten betalen voor het basislidmaatschap (nadeel)
• Wat verandert er nu werkelijk als verder alles hetzelfde blijft?
(neutraal)
• Gaat deze verandering werkelijk nieuwe actieve leden opleveren?
(onzeker)
namens het bestuur van de BARONIE,
Rayner de Raad,
Voorzitter TTB de Baronie

