
  

  

 

  

 

 

 

Notulen van de ALV van TTB de Baronie 13-01-2010 

 

 

Aanwezig: 

TTV de Batswingers, TTV Die Meede, RTTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Groene Ster, TTV 

Never Down, TTV OTTVA, TTV BSM, TTV Tios, SV Stik, TTV Trefzeker, TTV VBF, 

TTV, Prinsenbeek, TTV Hirundo, TTC Smash, TTV Wanzl-Belcrum. 

 

Namens bestuur: 

Marcel Houtenbrink, Ron du Pont, Rayner de Raad, William van Trier en John de Vet. 

 

Afwezig: 

TTV Bavel en TTV Breda 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Ingekomen stukken 

 

••••    De secretaris bedankt alle leden van TTB De Baronie, welke een e-mail hebben 

gestuurd aangaande de in september ‘09 in de lucht zijnde website van de bond. In 

deze e-mails stonden veel tips, suggesties, op en aanmerkingen over de nieuwe 

website, die we hebben gebruikt om de site naar een hoger niveau te tillen. 

••••    Poststuk op 07-01-2010 van Ingrid Koppelman (NTTB). Betreffende de mogelijks 

samenwerking tussen regionale bonden en de NTTB. Hier komen we bij agendapunt 7 

op terug. 

 

3. Notulen vergadering 09-09-2009 

 

De notulen van 09-09-2009 worden goedgekeurd. 

 

4. Competitie: evaluatie huidige competitie opzet 

 

De huidige competitie opzet is geëvalueerd, middels het houden van een webenquête. Na 

analyse van de resultaten heeft het bondsbestuur besloten de huidige competitie opzet te 

wijzigen. Vanaf het seizoen 2010-2011 wordt er gestart met een korte competitieopzet. De 

resultaten van deze webenquête inclusief onderbouwing van het besluit zijn te vinden op 

www.ttbdebaronie.nl 

 

 

5.  Zeskamp 

TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA

 

DE

* **



 

Op zondag 07-02-2010 vinden de Zeskampen plaats bij Wanzl-Belcrum te Breda. 

Inschrijven (indien speelgerechtigd) via de wedstrijdleider van je vereniging. Meer info is 

ook te vinden op www.ttbdebaronie.nl  

 

 

6. Bekerwedstrijden 

 

De bekerwedstrijden (Duo Cup) vinden dit jaar plaats in de weken 21 t/m 24 van 2010. De 

opzet is dezelfde als afgelopen jaar. Begin april volgt een officiële uitnodiging voor dit 

evenement.  

 

Extra agendapunt: Jeugdzaken 

 

••••    De jeugd afsluitingswedstrijden worden (onder voorbehoud) dit jaar georganiseerd bij 

TTV Hirundo. 

••••    De bekers voor de kampioenen van de najaarscompetitie 2009/2010 worden uitgereikt 

door Ron du Pont aan de vertegenwoordigers van de verenigingen. 

Kampioen 1
e
 klasse: Batswingers  

Kampioen 2
e
 klasse: Tios 

Kampioen 3
e
 klasse: Die Meede 

••••    M.i.v. mei 2010 worden de spelers welke kampioen zijn geworden (op verzoek van 

TTV Die Meede) ook individueel beloont met een klein prijsje. 

••••    De voorjaarscompetitie voor de jeugd start op 25-01-2010. 

••••    Er zal in de voorjaarscompetitie in 4 klassen worden gespeeld. 

••••    Uitslagen en standen van de jeugdcompetitie zijn te vinden op http://www.rttvdior.tk/ 

••••    In het weekend van 16-01-2010 zal de nieuwe poule-indeling naar de wedstrijd- 

jeugdleiders worden toegestuurd. 

••••    Er wordt getracht vanaf de voorjaarscompetitie de standen en uitslagen in te geven via 

de nieuwe website www.ttbdebaronie.nl. 

 

 

7. Contacten TTL/NTTB 

 

Al geruime tijd vinden er gesprekken plaats tussen de NTTB en vier regionale 

tafeltennisbonden (waaronder TTB De Baronie) om wellicht in de toekomst meer 

samen te werken. De regionale tafeltennisbonden hebben onlangs een voorstel gedaan 

aan de NTTB hoe zij de samenwerking zien zitten. Hierop wacht men nog op een 

inhoudelijke reactie van de NTTB. Tijdens de volgende ALV zal er meer informatie 

beschikbaar zijn, wat naar de verenigingen zal worden gecommuniceerd. De regionale 

tafeltennisbonden willen graag: 

 

-  Onze toernooien openstellen voor NTTB spelers, zodat we elkaar beter leren 

kennen, en de vooroordelen over en weer wegnemen; 

- Het NTTB licentiesysteem adopteren. Dit zal het organiseren van open toernooien 

over en vereenvoudigen; 

- Meewerken aan het organiseren van een nevenactiviteit tijdens het WK tafeltennis 

2011. 

 

 



8. Nieuwe evenementen / sponsorplan 

 

Er staan geen nieuwe evenementen gepland.  

Er wordt wel een toelichting gegeven op het gemaakte sponsorplan. Dit sponsorplan zal 

omstreeks 18-01-2010 naar alle besturen worden toegezonden en tevens op de website 

worden geplaatst. Het doel van het sponsorplan is het werven van geld voor TTB De Baronie. 

Het bondsbestuur stelt voor een sponsorcommissie in het leven te roepen, waarbij John de Vet 

als afgevaardigde van het bestuur zal optreden. Er wordt een oproep gedaan aan alle besturen 

om twee kandidaten te werven. 

 

9. Rondvraag 

 

••••    Ron du Pont roept alle verenigingen op z.s.m. alle namen van jeugdleden die uitkomen 

in de jeugdcompetitie te willen ingeven op de nieuwe website. Zonder deze namen 

werkt het systeem op de nieuwe website niet! 

••••    TTV Die Meede vraagt wat het beleid is van de bond bij het deelnemen van een speler 

in de competitie indien deze niet is aangemeld bij de bond, dit na een incident tijdens 

de competitie. Bondswedstrijdleider meldt dat een speler dient te worden ingeschreven 

voordat een wedstrijd aanvangt. Het voorval wat TTV Die Meede aanhaalt betrof een 

incident en zal niet meer plaats vinden. 

••••    RTTV Dior vraagt of er nog steeds dient te worden schaduw gedraaid m.b.t. de 

competitie. Bondswedstrijdleider Marcel Houtenbrink verzoekt de verenigingen dit tot 

nader order nog te doen. 

••••    Never Down vraagt dat een speler welke langdurig ziek is geweest alsnog kan 

deelnemen aan de competitie. Conform de reglementen mag dit niet, maar unaniem 

wordt er door de voltallige vergadering besloten de speler te laten uitkomen in de 

competitie. 

••••    TTV Trefzeker vraagt wat er uiteindelijk nu is besloten met de competitieopzet voor 

2010-2011. De voorzitter meldt dat vanaf komend seizoen een korte competitie zal 

worden gespeeld. 

 

10. Sluiting 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur en biedt iedereen wat te drinken aan. De 

volgende ALV staat gepland voor woensdag 08-09-2010. 

 

William van Trier 

Secretaris TTB De Baronie 



  

 

 


