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Contact: Finn van Vlimmeren
Waterloostraat 12
4901 EK Oosterhout
06-41790386

Notulen van de ALV van TTB de Baronie 14-09-2011
Aanwezig:
TTV de Batswingers, TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Hirundo, TTV OTTVA, TTV BSM,
TTV TIOS, SV Stik, TTV Trefzeker, TTV VBF, TTV Wanzl Belcrum,
Erelid: Dhr. L. Laarhoven
Namens het Bestuur: William van Trier, Ron du Pont, Rayner de Raad, Marcel Houtenbrink
Afgemeld:
TTV Bavel, TTV Never Down
Erelid: Dhr. J van den Akker
Afwezig:
TTV Breda, TTV Gageldonk, TTV Groene Ster, TTV Prinsenbeek, TTV Smash
Erelid: Dhr. A. Verhoeve
1. Opening.
De Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Bestuursverkiezingen
-

Dhr. Remco Hobbelen heeft wegens privéomstandigheden zijn functie als
Penningmeester vroegtijdig moeten neerleggen
William heeft als secretaris zijn periode van 3 jaar er op zitten en heeft besloten niet
verder te gaan.
Voor William is er een vervanger gezocht in de naam van Finn van Vlimmeren. Dit
voorstel is door niemand in de vergadering afgekeurd.
Ron neem voor het seizoen 2011/2012 buiten jeugdzaken ook het
penningmeesterschap op zich, maar heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen in het
bestuur

Er is dus een vacature voor Penningmeester, en voor Jeugdzaken. Daarvoor kun je mailen
naar Rayner of naar Finn.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4. Notulen vorige ALV
-

Er is geïnformeerd voor 1 button voor alle standen en uitslagen. Dat is niet haalbaar
omdat het de snelheid van de website naar beneden haalt.
Het reglement is geüpdate en kan op de site ingezien worden.
Het toernooi-inschrijfformulier is actief en beschikbaar via een link op de site
Verder zijn de notulen goedgekeurd.

5. Verslag Penningmeester
-

-

Doordat Remco vroegtijdig stopte als penningmeester en het bestuur alle zeilen heeft
moeten bijzetten om de cijfers op tijd te kunnen presenteren hebben we helaas geen
kans gezien om de kascontrole commissie de cijfers te controleren. Voorstel is om aan
het eind van dit seizoen beide boekjaren in 1 keer te laten controleren. Dit wordt door
Ron gecommuniceerd met Noud Bakx en Harry Mertens
Na jaren verlies, zijn we onder de streep positief uitgekomen. Mede door
contributieverhoging.
Uitgave toernooi ligt hoger ivm. meerdere bekers voor 4kampen
Uitgave aan internet is afgenomen, maar wordt voor eventuele kleine aanpassingen
wel nog begroot

6. Competitie
-

55 teams, 278 spelers. Dit betekent grotere teams.
Zaterdag voor 11 uur ’s ochtends dient de uitslag van de wedstrijden online te zijn
verwerkt! Boete gaat gelden conform reglement.
Nieuwe spelers kunnen de eerste helft van de competitie aangemeld worden. Uiterlijk
1 dag voor de wedstrijd. Niet alleen op de site, maar ook bij Marcel en de
tegenstander!

Vanuit de zaal komen er nog 2 puntjes.
1. Voor de komende competitie zijn de thuiswedstrijden gefragmenteerd ingedeeld.
Marcel verklaart dat hij zoveel mogelijk rekening houd met alle wensen van alle
verenigingen. Maar dat dit echter niet altijd haalbaar is om daaraan gehoor te geven. Het
principe geldt: wie het eerst komt het eerst maalt. Er kan simpelweg niet aan alle wensen
voldaan worden.
2. Er is een versprongen/omgedraaide week aan het einde van de competitie. Dit staat niet
duidelijk aangegeven.
Klopt, wordt alsnog gedaan. Marcel maakt de teams hierop attent!
7. Samenwerking met NTTB.
Waarom zouden wij lid worden van de NTTB?
- Kosten liggen een aanzienlijk stuk hoger
- De Baronie zou volledig zelfstandig doordraaien. Er verandert dus helemaal niets.
- NTTB heeft weinig extra’s te bieden wat voor de TTB de Baronie aantrekkelijk is

-

Lid worden van de NTTB zorgt er niet voor dat de dalende tendens van TTB de
Baronie wordt gestopt.

Er zijn ideeën om bedrijven te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek welke grote
bedrijven tafeltennistafels gebruiken in de pauzes. Dit gaat terug naar de roots van de bond.
We hebben financieel geplust en we gaan nadenken of we dit verschil kunnen gebruiken voor
bijvoorbeeld ledenwerving.
8. Jeugdzaken
-

Beker jeugd 3e klasse is overhandigd. DM2 alsnog gefeliciteerd!
Inschrijving voor de jeugd kan tot 1 oktober.
Opzet in afhankelijk van het aantal teaminschrijvingen. Wel 2 tegen 2. Start is gepland
in week 41
De afsluiting bij Batswingers was zonde van de moeite. Alleen jeugd van Dior en
Batswingers was aanwezig.
Het is toch wel een kleine verplichting om te komen. Koppel dit even terug naar alle
jeugdleiders, evenals dat er geen jeugdvergadering komt!
Die Meede biedt aan om jeugdafsluiting komend seizoen te organiseren op vrijdag 11
mei. Verdere details volgen nog.
Van een gezamenlijke jeugdtraining is niet van gekomen. Bij een lange competitie
gaat die zeker komen, bij een korte gaan we dat ook proberen te realiseren.

9. Evenementen
-

-

6 november is bondstoernooi, uitnodiging volgt
Eind januari begin februari komen er weer 4-kampen, waarbij Prinsenbeek weer heeft
aangegeven dit te willen organiseren. Hierover komt nog contact.
Het bestuurstoernooi gaat in Rijen plaatsvinden bij Dior. Ook hier volgt de datum nog.
De duo-cup heeft laatste 2 jaar weinig animo gehad. Er is een idee om voorwedstrijden
te spelen in de winterstop. Hierover waren positieve geluiden. Dit is alleen dit seizoen
niet meer te realiseren.
Er zijn ideeën geopperd om onderlinge wedstrijden tussen verenigingen te
organiseren. Dit moeten verenigingen zelf doen, maar de bond kan een kleine
vermelding op de website als ondersteuning aanbieden!

Er is een vraag uit de zaak gekomen mbt. Jeugdtrainingen:
- Er zijn in de handel goedkope boekjes te verkrijgenmet daarin voorbeelden van
oefeningen
- bij de NTTB wordt de trainersopleiding gepromoot, de vraag is of daar animo voor is.
- Stik gebruikt “diploma’s” om te niveau te meten en de jeugd te stimuleren.
10. Rondvraag
Cees van Wanzl Belcrum:
- Een verzoek aan de verenigingen om een of meerdere telborden aan te schaffen als dat
al niet gedaan is ivm hardhorende tafeltennisliefhebbers.

TTB Baronie volgt in het algemeen de regels van de NTTB. We gaan controleren of hier iets
in de reglementen van de NTTB staat. Geadviseerd word om in ieder eval zelf een telbord
mee te nemen zodat als een vereniging geen telbord heeft het probleem op deze manier
opgelost kan worden.

John van Batswingers
- 18 december is het batswingers toernooi. De uiterste inschrijfdatum is naar voren
gehaald!
Ton van Stik
- 18 maart stik teamtoernooi. Het verzoek is om ledenbestand op de website te
actualiseren, zodat hier eventueel gebruik gemaakt van kan worden bij uitnodigingen.
Tenslotte
Wedstrijdboekjes voor senioren liggen bij de drukker
Voor de jeugd zijn er genoeg beschikbaar. Daarvoor mag er naar Ron du Pont gemaild
worden.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor een drankje aan de bar.

