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Notulen van de ALV van TTB De Baronie 19-01-2011 

 
 
Aanwezig: 
TTV De Batswingers, TTV Bavel, TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Groene Ster, TTV 
BSM, TTV Tios, TTC Smash, SV Stik, TTV Trefzeker, TTV Wanzl-Belcrum en TTV VBF. 
Erelid: De heer L. Laarhoven. 
 
Namens bestuur: 
Remco Hobbelen, Marcel Houtenbrink, Ron du Pont, Rayner de Raad en William van Trier. 
 
Afwezig: 
TTV Breda, TTV Hirundo,, TTV Never Down, TTV OTTVA, TTV Prinsenbeek. 
Ereleden: Dhr. J. van den Akker en Dhr. A Verhoeve, 
 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Ingekomen stukken 
 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen ALV 08-09-2010. 
 

De notulen van 08-09-2010 worden goedgekeurd. 
 

4. Competitie: Seizoen 2010/2010 
 

Na een rommelige start kijkt men terug op een goed verlopen najaarscompetitie 2010. Tijdens de 
vergadering worden alle kampioen gehuldigd en mogen een beker in ontvangst nemen. 
De voorjaarscompetitie 2011 is deze week gestart. Er komen 62 teams in actie tijdens de 
voorjaarscompetitie 2011. Dit zijn 4 teams minder dan tijdens de najaarscompetitie 2010. 
Speelschema voorjaarscompetitie staat vanaf heden op www.ttbdebaronie.nl 
Er wordt tijdens de vergadering nog het nodige gediscussieerd over de te kiezen competitie opzet. Het 
bestuur gaat met alle aanbevelingen aan de slag en komt tijdig met een voorstel inzake de competitie 
opzet seizoen 2011/2012. 
Inschrijvingen voor de najaarscompetitie 2011/2012 dienen uiterlijk op 30-06-2011 binnen te zijn bij 
Marcel Houtenbrink. 
 
 

5. Stand van zaken website 
 

- Het bestuur heeft besloten om niet te investeren in het Ideal betalingssysteem. 
- Het bestuur heeft besloten om wel te investeren in een toernooi-inschrijvingsformulier. Men 

probeert dit voor het Stik toernooi online te hebben. 
- Er gaat een button komen, waarop direct alle standen te zien zijn. 
- De startpagina van de website zal worden aangepast. 
 
 

6. Evenementen (o.a. Bekercompetitie / Vierkampen) 
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- Het bestuur is ontzettend tevreden met het gehouden Bondstoernooi. Met 140 deelnemers, 
waaronder veel TTB De Baroniespelers is het bestuur ontzettend blij. 

- De 4 kampen die dit jaar voor het eerst zijn gehouden zijn erg enthousiast ontvangen. Hier is 
het bestuur erg content mee en zal deze activiteit op deze manier verder blijven organiseren. 
Mogelijk komen er ook na afloop van de voorjaarscompetitie opnieuw 4-kampen. Dit is nog 
niet definitief.  

- Ook dit jaar zullen er bekerwedstrijden worden georganiseerd. Uitnodiging volgt direct (via 
Ron du Pont) na afloop voorjaarscompetitie. De start is de 1

e
 week na de mei vakantie. 

Inschrijving is mogelijk voor alle verenigingen dus niet enkel TTB De Baronie verenigingen. 
 
 
7.   Penningmeester: kiezen nieuwe kascontrolecommissie 

 
Harry Mertens (TTV Trefzeker) en Noud Backx (Wanzl-Belcrum) stellen zich beschikbaar voor de 
kascontrole. Remco Hobbelen zal met hen een afspraak inplannen.  
 
 

8. Jeugdzaken 

 
De kampioenen van de najaarscompetitie worden gehuldigd. 1

e
 klasse (Ottva I), 2

e
 klasse (Ottva II), 3

e
 

klasse (Dior II), 4
e
 klasse (Tios II). 

De voorjaarscompetitie start met het zelfde aantal teams als de najaarscompetitie. Er zal worden 
gespeeld in 3 klasse (1

e
 en 2

e
 klasse met 4 teams en 3

e
 klasse met 3 teams). De start is in week 5, de 

laatste speelweek in week 15. 
 
De jeugdafsluiting zal dit jaar worden gehouden bij TTV De Batswingers uit Gilze. Datum volgt z.s.m. 
en zal via www.ttbdebaronie.nl worden gecommuniceerd. 
 
Voorstel vanuit het bestuur om een gezamenlijke jeugdtraining te organiseren voor alle jeugdspelers, 
aangesloten bij TTB De Baronie. Dit voorstel zal door het bestuur verder worden uitgewerkt. 
 
 

9. Rondvraag 
 

- TTV Die Meede stelt voor om een overleg te plannen tussen de organisatoren van de diverse 
toernooien (Batswingerstoernooi, TTV Die Meede toernooi, Stiktoernooi, Bondstoernooi). 
William van Trier zal dit verder oppakken. 

- TTV Gageldonk meld dat ze een klacht bij de Gemeente Breda heeft ingediend over het 
horeca gedeelte in de speelaccommodatie. TTV Galgeldonk is niet gelukkig met de horeca 
gelegenheid in de sportaccommodatie en hoopt op een spoedige oplossing voor het 
probleem.  

- RTTV Dior vraagt dat de invalbeurten van de najaarscompetitie doortellen naar de 
voorjaarscompetitie. Dit is niet het geval. Het zijn 2 aparte competities, dus het invallen in de 
najaarscompetitie telt niet door in de voorjaarscompetitie. 
Marcel Houtenbrink zal het juiste competitie reglement op de website publiceren.  

 
10. Sluiting 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur en bied iedereen wat te drinken aan. De volgende 
ALV staat gepland voor woensdag 07-09-2011 (onder voorbehoud) 
 
William van Trier 
Secretaris TTB De Baronie 
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