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Notulen van de ALV van TTB de Baronie 05-09-2012
Aanwezig:
TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Never Down, OTTVA, TTV Prinsenbeek,
TTV BSM, TTV Tios, TTV Reflex, SV Stik, TTV Belcrum,
namens het bestuur: Marcel Houtenbrink, Finn van Vlimmeren
Afgemeld: TTV de Batswingers, TTV Groene ster, TTV Hirundo, TTV Rikketik,
namens het bestuur: Ron de Pont, Rayner de Raad.
Afwezig:
TTV Bavel, TTV Breda, TTV Trefzeker.
1. Opening.
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom. Rayner heeft een brief aan de verenigingen gestuurd waarin hij verklaart waarom hij
niet aanwezig kan zijn en dat hij zijn functie neerlegt. Het punt van bestuurssamenstelling
wordt naar voren geschoven en gelijk behandeld.
2. Bestuurssamenstelling
Op dit moment zijn Rayner, Ron, Marcel en Finn de bestuursleden. Vorig jaar had Marcel te
kennen gegeven dit jaar te stoppen met wedstrijdleider / Jeugd. Vorig jaar heeft Sietse
Broeken zich hiervoor aangemeld en is goedgekeurd door de vergadering. Sietse neemt plaats
aan de bestuurstafel.
Rayner heeft aangegeven te stoppen met het voorzitterschap. Marcel is bereid dit stokje over
te nemen, maar heeft als restrictie dat hij dit per jaar bekijkt, i.p.v. het gebruikelijke termijn
van 3 jaar. Ook dit wordt door de vergadering akkoord bevonden.
Finn zal tot 2017 secretaris blijven en Sietse wordt aangenomen tot 2018. Ron du Pont
bepaald ook per jaar of hij aanblijft als penningmeester.
3. Ingekomen stukken
Alex van OTTVA heeft een mail gestuurd over het bekertoernooi. Hij draagt een aantal
mogelijke verbeterpunten aan. Wij nemen deze punten met de organisatie van het
bekertoernooi mee, om het nog beter te maken.
3 subsidieaanvragen, waarvan 1 is goedgekeurd, en 2 zijn afgekeurd.

Het overlijdensbericht van Wil Kouijzer en Ben Vos (OTTVA), en het overlijdensbericht van
Niek van Kerckhoven (Dior)
TTV Groene ster en William van Trier van Batswingers hebben een reactie gestuurd aan de
hand van de brief van Rayner. Zij bedanken hem voor de samenwerking en de inzet.
De aanwezigen van de ALV spreken ook hun dank uit aan Rayner, en wensen het nieuwe
bestuur succes toe.
De Volgende stukken zijn verstuurd:
 Notulen ALV 2014
 Uitnodiging Bondstoernooi
 Enquête en uitslag van de nieuwe competitieopzet
4. Notulen ALV 2014
Er zou een brief naar de NTTB gestuurd worden over het grijze leden beleid.
→ Dit hebben wij niet meer gedaan. We hebben wel gemerkt dat de NTTB zelf hier ook wat
dubieus mee omgaat. Volgende week is er een vergadering van de NTTB, dan horen we
wellicht meer over hoe de NTTB hier nu verder mee omgaat.
Ook zou de optie van een duocompetitie onderzocht worden.
→ Dit is ook niet gedaan. In de wandelgangen hoorden wij dermate veel negativiteit dat wij
een onderzoek niet meer nodig achtte.
5. Verslag penningmeester
Inschrijfgeld is 2270 euro, 2000 begroot. Er zijn minder spelers maar meer teams.
Aan het bondstoernooi zijn kosten gemaakt, maar geen inschrijfgelden voor binnengekomen.
Het was afgelast wegens te weinig deelnemers.
De bankkosten zijn wat omhoog gegaan.
Het vermogen van de Baronie is op dit moment 9200 euro, waarbij Prinsenbeek nog kosten
mag declareren en de subsidie van OTTVA nog uitgekeerd moet worden.
Voor dit eigen vermogen is de subsidiepot in het leven geroepen.
Om toch wat voor de verenigingen te doen zijn er 2 opties. De inschrijfgelden kunnen omlaag,
of er kan een bedrag geschonken worden aan de deelnemende verenigingen. Dit zou gaan om
4000 euro wat verdeeld wordt per spelend lid. Aangaande van de spelerslijst aan het begin
van het seizoen.
→ Jan Scheerhoorn zou hier niet opstaan. Wordt toegevoegd en meegerekend met de
berekeningen.
Het laatste voorstel wordt akkoord bevonden.

De kascommissie heeft alles nagelopen en er is geen speld tussen te krijgen. Gaat dus
akkoord. Voor volgend jaar hebben we 1 iemand extra nodig. Dit wordt Helma Heijkant.
De pot voor de subsidies wordt verlaagd naar 1000 euro komend jaar. Voor de aanvragen van
dit jaar is alle begrip, maar alleen OTTVA heeft aan de voorwaarden voldaan. Zij hebben 2
keer een advertentie in een locale krant geplaatst. Hier zijn mensen op af gekomen, maar
helaas niet blijven plakken.

6. Senioren Competitie
Afgelopen jaar is goed verlopen. 48 teams in klasses. Hierdoor was het klassenverschil her en
der wel groot. Vandaar dat de enquête naar de andere opzet ook is opgezet.
Komend najaar spelen we met 50 teams in 8 klasses. Dit doen we met 191 spelers. Ondanks
dat dit op papier minder spelers zijn, is dit wel een reëel beeld van de mensen die ook echt
spelen.
Doordat we 2 teams extra hebben is de indeling van de speelweken wel jammerlijk.
Promotie/degradatie gaat weer 2 om 2.
 Er wordt gevraagd om de beoogde speelweken op tijd kenbaar te maken.
 Er is ook als idee / alternatief gemeld dat we ook 1 competitie van 8 kunnen maken in
plaats van 2 van 7.
Houd er rekening mee dat op zaterdag voor 12.00 uur de uitslagen online moeten staan.
De afsluitingswedstrijden moeten weer gehost worden. → TTV Prinsenbeek biedt zich aan.
Vorig jaar is medegedeeld dat er niet te veel Celluloid ballen meer ingekocht moeten worden
in verband met de komst van de plastic bal. De ingangsdatum heeft de NTTB verplaatst naar
januari 2016. Het beleid is dat komend seizoen de verenigingen zelf mogen bepalen met
welke bal ze spelen.
De Baronie is voornemens om dit beleid te volgens. Dit houdt in dat inde speelzaal van
Belcrum op kadijkje met plastic ballen wordt gespeeld! (Dit geldt dus ook voor Never Down
en Rikketik)
7. Jeugdzaken
Vorig jaar was erg minimaal. De uitnodigingen gaan z.s.m. de deur uit. Ook nu zal de opzet
minimaal worden. Het zal afhangen van het aantal inschrijvingen. Vermoedelijk maar 1
klasse, maar hierbij moeten we wel niveau verschil in acht nemen.
Jeugdafsluiting wordt bij Stik gedaan. Datum wordt nog bepaald.

8. Evenementen
Bondstoernooi:
Inschrijvingen waren erg tegen gevallen. Met 24 inschrijvingen (inclusie jeugd) kun je geen
toernooi draaien. Doordat we nu voor de 2e keer hebben moeten cancelen krijgen wij
vermoedelijk de Amerhal niet meer. Het bestuur heeft geen zin om aan een dood paard te
trekken.
Moet het toernooi doorgang krijgen? Dan zal er vanuit de verenigingen harder gewerkt
moeten worden aan het werven.
4 kampen worden in de week van 25 – 29 januari gehouden. Dit moet op 8 tafels. 4 tafels bij
OTTVA, 4 tafels bij Gageldonk.
Bestuurstoernooi. Is afgelopen jaar niet doorgegaan. Moet dit jaar echt weer georganiseerd
worden.
Bekertoernooi. Zal gespeeld worden in dezelfde opzet, maar met de verbeterpunten
meegenomen. Denk alvast na of je je zaal beschikbaar kan stellen. Dit kan ook voor 1 of 2
speelweken.
9. Rondvraag
Er wordt gevraagd of er onderzocht kan worden voor collectief inkopen vanuit de bond, bij bv
Sporteurope. Dit kunnen we bekijken.
De links op de website van Belcrum, moeten aangepast worden
Het Die Meede toernooi is op 24 januari 2016.
Het Stiktoernooi is op 13 maart 2016.
Die Meede host komend jaar het NK paratafeltennis. Dit zal op 11 juni 2016 plaatsvinden.
De communicatie van BSM moet op dit moment naar Helma.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

