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Notulen van de ALV van TTB de Baronie 16-09-2013 

 

Aanwezig: 

TTV de Batswingers, TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Hirundo, TTV 

Never Down, TTV OTTVA, TTV Prinsenbeek, TTV BSM, TTV TIOS, TTV Reflex, SV Stik,  

TTV Trefzeker, TTV Wanzl Belcrum, 

 

Namens het Bestuur aanwezig:  

Rayner de Raad: Voorzitter, Ron du Pont: Penningmeester, Marcel Houtenbrink 

Wedstrijdleider Jeugd en Senioren, Finn van Vlimmeren: Secretaris 

 

Afwezig zonder afmelden: 

TTV Bavel, TTV Breda, TTV Groene Ster, Dhr. A. Verhoeve 

 

Afwezig met afmelding: 

Dhr. J. van den Akker 

 

 

1. Opening. 

 

De Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. We 

staan stil bij het verlies van Piet van den Hoever en Alwin Lensvelt. 

 

Bestuursmededeling 1: Kelly van Zon 

We zijn als bestuur aanwezig geweest bij de huldiging van Kelly van Zon. Deze heeft 

plaatsgevonden bij haar vereniging Wanzl Belcrum. We hebben Kelly bedankt voor de  

manier waarop ze onze sport onder de aandacht heeft gebracht bij het publiek. 

 

Bestuursmededeling 2: TTL 

Op verzoek van de TTL zijn er tussen beide besturen gesprekken geweest met als doel te 

bekijken of er een samenwerking kan ontstaan tussen beide bonden.  Gesproken is onder 

andere over een gezamenlijke bekercompetitie. Beide besturen staan hier voor open. Echter 

wil TTB De Baronie eerst het bekersysteem van de TTL intern uitproberen. Aan het eind van 

deze competitie zal de nieuwe bekeropzet worden geïntroduceerd. Vervolgens zal het TTB 

Baronie bestuur daarna de opzet evalueren en bespreken hoe en of dat het jaar daarop wellicht 

samen met de TTL verder uitgewerkt kan worden. Indien dit positief is zal het Baroniebestuur 

daarvoor een voorstel lanceren tijdens de ALV van het komende seizoen. Wel is besloten dat 

er een betere communicatie zal plaats vinden tussen de 2 bonden met betrekking tot de 

toernooien die de verenigingen gerelateerd aan deze bonden organiseren. 
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De TTL heeft interesse getoond in onze competitie applicatie. Wij hebben hiervoor een kleine 

vergoeding gevraagd en vervolgens doorverwezen naar onze web applicatie ontwikkelaar.   

2. Ingekomen & uitgegane stukken 

 

Ingekomen: 

 Er is 1 afmelding binnen gekomen voor de ALV. 

 3 Subsidieaanvragen 

 1 klacht door Batswingers met betrekking tot een jeugdcompetitie wedstrijd bij Dior 

 1 klacht  jeugdwedstrijd Prinsenbeek  

 1 klacht jeugdwedstrijd Slagzin / TIOS in verband met speeltijd 

 Uitnodiging Jeugdclinic 

 

Uitgegaan: 

 Notulen ALV 2012 

 Akkoordverklaring subsidies 

 Afwijzing subsidie 

 

3. Notulen ALV 05-09-2012 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van vorig jaar. 

  

 

4. Verslag van de Penningmeester 

 

Het afgelopen seizoen geeft een klein negatief resultaat. Dat er meer geld is uitgegeven dan 

dat er binnengekomen is, is te wijten aan de verstrekte subsidies 

 

De kascommissie verklaart dat het geheel er keurig en goed verzorgd uitziet. Geen op of 

aanmerking. Ze hebben een brief getekend om de penningmeester te detacheren wat tijdens de 

ALV ook is gebeurd. 

 

Begroting:.  

De contributiebijdrage is op hetzelfde niveau begroot. Er is een kleine inschatting gemaakt 

voor de jeugdcompetitie, deze is nog niet ingecalculeerd. De kosten voor de jeugd worden wel 

iets hoger ingeschat dit in verband met enkele clinics die we voor de jeugd willen realiseren 

en waar geld voor vrij gemaakt moet worden voor het huren van de ruimte. 

 

Het bedrag van de subsidies is op 500 euro gezet om de begroting sluitend te maken. Het 

bestuur hoopt echter dat het subsidiebedrag dat ze zullen mogen uitdelen aan de verenigingen 

hoger uitvalt. Dat zal dan direct gevolgen hebben voor de groei van de actieve verenigingen 

en dan uiteraard ook voor de bond. 

  

Noud stapt na 2 jaar uit de kas commissie. Iman Berrevoets biedt zich aan als vervanger. 

 

 

5. Subsidieplan 

 

Er staat in de begroting een bedrag van 500,00 euro gereserveerd voor subsidies. De 

financiële reserve van de bond is echter zeer gezond en de bond kan het zich permitteren om 



ook dit jaar weer een negatief resultaat te boeken en het totale bedrag van de subsidiepot te 

verhogen naar een bedrag van maximaal 2400,00 euro. Op de website van de Baronie kun je 

een aanvraagformulier invullen. Als de aanvraag compleet is mag deze tot 1 maart 2014 bij 

het Baroniebestuur worden ingediend. 

 

Afgelopen jaar zijn er 3 aanvragen binnengekomen. Gageldonk, Dior en Batswingers hebben 

een beroep gedaan op subsidie. De aanvragen van Gageldonk en Dior zijn gehonoreerd en de 

aanvraag van Batswingers is met toelichting afgewezen.  

We volgen nauwgezet de opgestelde spelregels en het hoofddoel van dit subsidieplan is 

gericht op ledenwerving mogelijk te maken bij de aangesloten verenigingen met als lange 

termijn resultaat een boost te geven aan onze seniorencompetitie. Zowel bij Gageldonk als bij 

Dior zien we een groei in leden. Het is dan ook goed om te horen dat de verenigingen die 

gebruik hebben gemaakt van het subsidieplan daadwerkelijk ook een gezonde groei vertonen. 

 

Dior geeft een toelichting over hoe hun de subsidie gebruikt is. Zij hebben met name gebruikt 

gemaakt van inloopavonden en folders. Met name gericht op recreanten. Er is een leuke 

reactie op de folders. Er komen geregeld mensen sfeer proeven. Binnen de vereniging zorgt 

Dior er voor dat deze leden enthousiast gemaakt worden om deel te gaan nemen aan de TTB 

Baronie competitie. 

 

 

6. Competitie. 

 

Het komende seizoen zullen 53 teams met 195 spelers deelnemen aan de TTB de Baronie 

senioren competitie. Dat betekent dat voor het eerst sinds jaren er geen de dalende trend is 

gestopt en dat we met een gelijkwaardig aantal teams zien en met zelfs meer spelers de 

competitie ingaan. De hoop wordt uitgesproken dat deze trend zich de komende jaren doorzet, 

zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. 

 

Vorig jaar werd er geëxperimenteerd met een nieuwe bekercompetitie opzet. Tijdens de 

reguliere competitie werd het systeem gebruikt dat we kennen uit de voetbalwereld. Dit gaf 

een behoorlijk aantal positieve reactie, maar ook wat negatieve in verband met de uitvallende 

weken. Spelers die niet deelnamen aan de beker lagen daardoor soms wat langer stil en de 

competitie duurde erg lang. 

 

TTV Breda heeft zijn speelavond verplaatst naar de Dinsdag! Dit in verband met hun focus op 

jeugdtraining voor NTTB.  

 

Vorig jaar zijn we behoorlijk coulant omgegaan met verzetten van wedstrijden in verband met 

bijvoorbeeld ziekte. Dit jaar gaan we strakker volgens de regels spelen. We willen naar een 

strakkere competitie. 

 

Uitslagen moeten voor zaterdag 12 uur op website staan. Nieuwe spelers dienen minimaal 1 

dag voor de wedstrijd geregistreerd staan op de website. Ook moeten zij per email zijn 

aangemeld bij de wedstrijdleider (Marcel.) 

 

Voor de afsluitingswedstrijden van het vorige seizoen was helaas geen tijd meer. Voor volgend 

jaar zijn ze opgenomen in het tijdsschema. 

 



Fred (van Gageldonk) stelt voor om het hele jaar spelers toe te kunnen voegen. Nu kan dat 

alleen nog in de eerste speelhelft, die tot half december loopt. De kanttekening is dat er alleen 

spelers toegevoegd kunnen worden en geen spelers verplaatst kunnen worden. De sterkte van 

de speler zal zo eerlijk mogelijk vastgesteld moeten worden. Bij bekende spelers is dit goed te 

doen, maar bij onbekende spelers zal het een inschatting blijven. Iedereen is het hiermee eens. 

De regel gaan aangepast worden. 

 

Voor de afsluitingswedstrijden is er een zaal nodig. BSM biedt zich aan. 

 

De bekers voor de klasse winnaars van het vorige seizoen worden door de wedstrijdleider 

uitgereikt. 

  

De wedstrijdboekjes voor de seniorencompetitie zijn er. Als verenigingen nieuwe boekjes 

nodig heeft kunnen ze die bij de bond bestellen. 

  

Er zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in het competitieschema. Kijk goed op 

internet om deze in te zien. Tijdens de vergadering wordt voorgesteld om hetgeen dat de 

wedstrijdleider aanpast dat ook nog even apart te vermelden zodat de verenigingen niet het 

hele schema hoeven door te bladeren om te zien welke zaken veranderd zijn. 

 

7. Jeugdzaken 

 

Besteed aandacht aan de gedragsregels. Wij als verantwoordelijke senioren moeten erop 

toezien dat de jeugd zich hier ook aan houd. De inschrijftermijn voor de jeugdcompetitie is 

eigenlijk al afgelopen. De inschrijvingen zijn al binnen of mondeling toegezegd. 

Waarschijnlijk 2 poules van 5 of 6 teams.  

 

De jeugdafsluiting was het afgelopen jaar bij Prinsenbeek. Deze avond is een groot succes 

geweest.  

 

Die Meede biedt aan de jeugdafsluiting van het komende jaar te organiseren. 

 

Wedstrijdformulieren van de jeugd kunnen worden aangevraagd bij de wedstrijdleider 

(Marcel) 

 

 

8. Bestuurssamenstelling. 

 

Rayner is als voorzitter herkiesbaar. Hij heeft besloten er een termijn aan vast te willen 

plakken. Dit is door de vergadering akkoord bevonden. Hij zal tot 2016 voorzitter zijn. 

Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of het bestuur niet oneven moet zijn? Wij hebben daar 

duidelijke afspraken over. Bij een gelijke uitslag in stemming zal de voorzitter's stem de 

doorslag geven. 

 

 

9. Evenementen 

 

Bondstoernooi: 17 november. Terug in de Amerhal. Afgelopen jaar is er een 10-kamp 

gehouden. Dit is goed ontvangen. Ook komend jaar zal er gespeeld worden in 10-kamp.We 

hopen op een grotere jeugdopkomst. 



 

Suggestie wordt gedaan om TTL leden hoger in te schrijven. Ere klasse van de TTL ligt hoger 

dan bij de Baronie. 

 

Er wordt gevraagd om extra handjes met opzetten en afbreken. Dat verliep vorig jaar in 

Oosterhout niet goed. 

 

Waarschijnlijk zullen er bij Die meede al genoeg tafels staan. Even afwachten hoeveel tafels 

er nodig zijn bij de jeugd. 

 

4-kampen vinden Dinsdag 28 januari plaats bij Gageldonk. 

 

Bestuurstoernooi zal door OTTVA georganiseerd worden. Als er op tijd een uitbater aanwezig 

is zal dat dinsdag 15 oktober zijn bij OTTVA zijn. Indien er geen uitbater is heeft Wanzl 

Belcrum zijn zaal beschikbaar gesteld. De organisatie ligt zo-ie-zo bij het bestuur van OTTVA. 

 

De Afsluitingswedstrijden zullen donderdag 24 april plaatsvinden bij BSM 

 

Nieuwe opzet beker competitie. 

Tijdens de vergadering wordt een korte uitleg gegeven van de nieuwe opzet. (zie presentatie 

in de bijlage)  

Bekerwedstrijden beginnen vanaf 31 maart.  

 

10. Rondvraag 

 

Batswingers: 15 december wordt het 45e Batswingerstoernooi georganiseerd. Dit is voor de 

10e keer een teamtoernooi. 

 

Hirundo: We hebben nog steeds wat problemen met de sporthal. De speeltijd is 20.00 tot 

23.00 uur. Het verzoek is echt om er op tijd te zijn en niet te veel tijd te besteden aan het 

inspelen. Als de organisatie bij de hal verbeterd gaat worden kan het zijn dat Hirundo vanaf 

volgend jaar een toernooi gaat organiseren. 

 

Gageldonk: Slecht bericht. Bar is door faillissement van de uitbater zeker de eerste 5 tot 6 

weken gesloten. 

 

OTTVA: Ook hier is de uitbater failliet gegaan en zal de bar de eerste weken gesloten zijn. 

 

Die Meede: 26 januari wordt het Die Meede toernooi georganiseerd. De uitnodiging volgt nog. 

 

Dior: Wij doen mee aan het NK bedrijfstafeltennis. Hiervoor hebben we nog 1 ereklasser 

nodig. Wim Bloemer bied zich aan en zal voor 1 keer uitkomen voor Dior.. 

 

11. Sluiting 

 

Voorzitter sluit de ALV af en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar. 

 


