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Notulen van de Extra ledenvergadering van TTB de Baronie 26-05-2010

Aanwezig:
TTV de Batswingers, TTV Bavel, TTV Breda TTV Die Meede, RTTV Dior, TTV Groene
Ster, TTV Hirundo, TTV Never Down TTV OTTVA, TTV Prinsenbeek, TTV BSM, TTV
Tios, SV Stik, TTV Trefzeker, TTV VBF, en TTV Wanzl-Belcrum.
Namens bestuur:
Maarten Houtenbrink, Rayner de Raad en John de Vet.
Afwezig:
TTV Gageldonk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en dankt iedereen voor de geweldige opkomst.
2. Recente ontwikkelingen
De voorzitter presenteert (zie bijlage) een overzicht van het ledenaantal door de jaren heen, en
de acties die het bondsbestuur heeft genomen om hierin verandering te brengen. Hij zoomt
dan in op de verwachting voor volgend seizoen. Daarin vallen tussen de 7 a 10 teams komend
seizoen weg waarvan de meerderheid overstapt naar de NTTB. TTV De Batswingers zal geen
seniorenteams in de Baronie competitie hebben, omdat de leden voor NTTB gekozen hebben.
Volgens jaar wordt De Baronie weer aangeboden. Ook de andere betrokken verenigingen
lichten hun situatie toe: TTV Die Meede, TTV Groene Ster en TTV OTTVA.
Deelname aan de NTTB competitie betekent een forse contributieverhoging (ongeveer 50
euro per jaar). Alle verenigingen berekenen dat door aan de leden (“gebruiker betaalt”),
behalve BSM, die een “flat fee” voor alle competitiespelers hanteert.
De dreiging van een sneeuwbaleffect door wegvallen van teams in de bovenste klasse is
aanwezig, maar de verwachting is dat er zich vanzelf een nieuwe top zal vormen.
De meeste verenigingen, naast de 7 betrokken verenigingen met NTTB teams, hebben geen
ambities om NTTB competitie te gaan spelen. Zij kunnen zich ook vinden in een kleinere
Baronie competitie, eventueel zelfs de helft kleiner (vergelijkbaar met RRTC nu). De
verenigingen zien weinig mogelijkheden tot werving van nieuwe senioren anders dan via van
jeugd.

Daar samenwerking met de TTL of RRTC is uitgesloten, zullen de gesprekken met de NTTB
worden voortgezet met als inzet om de Baronie identiteit te behouden. De verwachting is dat
de weerstand van de afdeling te hoog zal zijn (contributieverschillen) om dit kans van slagen
te geven.
3. Voorzitterschap
De voorzitter kondigt aan dat hij door de keuze van leden van zijn vereniging het
voorzitterschap in september niet zal verlengen. Er is dus een vacature voor (minstens) een
bestuurslid. Remco Hobbelen (TTV DIOR) stelt zich beschikbaar.
4. Rondvraag
•
•
•
•
•
•

TTV de Batswingers vraagt om een aangepaste contributie op basis van deelname aan
de jeugdcompetitie alleen. Het bestuur zal in de september vergadering met een
voorstel komen.
TTV BSM vraagt wat de verwachte contributie volgend seizoen zal worden. Vanwege
de terugloop in leden/teams is de verwachting is dat dit tussen de 2 en 3 euro
verhoging per competitiespeler (senior) zal zijn.
TTV DIOR vraagt of de teamindeling voor komend seizoen al bekend is. Marcel
Houtenbrink geeft aan dat de indeling reeds bij de uitnodiging gevoegd is.
TTV Die Meede vraagt hoe klasseindelingen op toernooien zal veranderen. Dit zal wat
het bondstoernooi betreft gaan volgens de nieuwe competitieklassen. Men sluit niet uit
dat andere toernooien op termijn de NTTB klassen als referentie gaan gebruiken.
TTV Groene Ster vraagt hoe de aanmeldingsprocedure bij de NTTB precies verloopt.
TTV BSM en TTV De Batswingers bieden hulp aan.
TTV TIOS Terheijden vraagt of er door de NTTB eisen aan de zaal gesteld worden.
Dat is zo, maar die zijn, zeker voor de lagere klassen, niet strikt.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen wat te drinken aan. De volgende reguliere
ALV staat gepland voor woensdag 8 september 2010.
John de Vet / Rayner de Raad
TTB De Baronie

