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Notulen van de ALV van TTB de Baronie 17-09-2014
Aanwezig:
TTV de Batswingers, TTV Die Meede, TTV Dior, TTV Gageldonk, TTV Hirundo, TTV
Never Down, TTV OTTVA, TTV Prinsenbeek, TTV TIOS, TTV Reflex, SV Stik, TTV
Trefzeker, TTV Belcrum,
Namens het Bestuur aanwezig:
Rayner de Raad: Voorzitter, Ron du Pont: Penningmeester, Marcel Houtenbrink
Wedstrijdleider Jeugd en Senioren, Finn van Vlimmeren: Secretaris
Afwezig zonder afmelden:
TTV Bavel, TTV Breda, TTV Groene Ster, TTV BSM

1.

Opening.

De Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Bestuursmededeling 1: Grijze ledenbeleid van de NTTB
De NTTB competitie vraagt voor elk niet spelend lid een bijdrage van 16 euro per jaar. Dit is
op zich geen verandering, maar NTTB heeft wel aangegeven dat ze hier komende tijd erg de
aandacht op leggen. Dit doen ze met de wil om uiteindelijk een B-status te krijgen.
Er zullen verenigingen zijn die dit al doen, maar er zijn ook verenigingen die de niet
competitie spelende leden niet melden vanwege de financiën. De verenigingen die
aangesloten zijn bij de baronie kunnen hun niet competitie spelende leden ook aanmelden bij
TTB de Baronie. Dit is kosteloos voor de verenigingen. Wij willen ons statement in de vorm
van een brief verzenden naar de NTTB, want wij vinden dat de NTTB de spelers niet kan
verplichten lid te worden van 2 bonden. Als wij hier respons van krijgen vanuit de NTTB,
wordt dit terug gekoppeld met onze verenigingen.
Bestuursmededeling 2: Plastic ballen
De nieuwe ontwikkeling op tafeltennisgebied zijn de plastic ballen. Om tafeltennis een
olympische sport te houden moet de sport laten zien dat ze ook rekening houden met het
milieu. Op het hoogste niveau wordt al met plastic ballen gespeeld. Het geluid klinkt anders
dan de huidige ballen en op ons speelniveau zouden we geen spelverschil moeten werken. De
verwachting is dat de NTTB bij de lagere klasses pas in juli 2015 de plastic ballen verplicht
maakt. Als de NTTB deze stapt neemt, gaan wij als Baronie mee in die overgang. Let dus op
met de aanschaf van nieuwe ballen. Koop niet te veel in, of koop alvast de plastic ballen!

Bestuursmededeling 3: Duo competitie
Naar aanleiding van een opmerking van Bep van de Broek hebben wij de optie richting een
Duo competitie besproken binnen het bestuur. In eerste instantie is hier met gemengde
gevoelens op gereageerd.
Het idee van de Duo competitie is dat er 2 tegen 2 wordt gespeeld. Er mogen meerdere
mensen in het team zitten om te rouleren. Per avond worden er 5 partijen gespeeld. Met name
de vroege eind tijd kan als voordeel gezien worden voor mensen die de volgende ochtend
moeten werken. De hoop is er, dat er meer teams kunnen ontstaan, waardoor de competitie
zelf groter kan worden. Nadelen kunnen zijn dat de jeugd die is begonnen bij de senioren niet
altijd een rijbewijs heeft. Als er meer teams ontstaan is het ook de vraag of verenigingen deze
wel kwijt kunnen in hun accommodatie.
Onze vraag is of dat het überhaupt mogelijk is en of er genoeg motivatie is vanuit de
aanwezigen om deze setup te onderzoeken.
Er komt een officieel schrijven naar de verenigingen, met ook een beknopte opzet van hoe de
competitie eruit zal zien. In dat schrijven zal een datum genoemd worden, waarvoor we
respons willen hebben.

2.

Ingekomen & uitgegane stukken

Ingekomen:.
 1 Subsidieaanvraag
 Aanbevelingen voor de Bekercompetitie van Sietse Broeken.
 Suggestie van Bep vd Broek voor het invoeren van Duo Competitie
 Vraag van Die Meede over de richtlijnen richtlijnen/regels bij De Baronie over de
Jeugdcompetitie en de “bereikbaarheid” van de begeleiders/ouders
 Grote Clubactie
Uitgegaan:
 Notulen 2013
 Uitnodiging bondstoernooi
 Akkoordverklaring subsidie aan Die Meede

3.

Notulen ALV 2013

In de notulen van vorig jaar staat vermeld dat wij wijzigingen aangeven op de website, of
doorgeven aan de wedstrijdleiders. Dit zodat de verenigingen niet alles hoeven door te spitten
om te vinden wat veranderd is. Dit is niet toegepast.
Verder geen bijzonderheden

4.

Verslag van de Penningmeester

Het afgelopen seizoen is een klein beetje achter gebleven dan begroot. De inkomsten van het
toernooi zijn een beetje achtergebleven.
De kascommissie geeft aan dat het in het algemeen genomen in orde is bevonden. Er zijn nog
steeds 2 rekeningen in plaats van 1 rekening en een spaarrekening. Dit is mede omdat de
stilstaande rekening met het minste geld officieel onze hoofdrekening is. Het subsidie rapport
en verslag ziet er netjes uit. Er is nogal wat geld in kas. Hierdoor zou ook een
kostenvermindering een optie kunnen zijn.
Verder valt op dat de bankkosten hoger aan het worden zijn. De subsidies zijn minder dan
verwacht. Ook minder als vorig jaar. Bij de gemeente kan men in sommige gevallen ook
subsidie aanvragen. Het is dan altijd een optie om het restant ook bij ons in te dienen.
De debiteuren zijn op tijd en correct. De boetes zijn lager. Deze worden gegeven bij
consequent te laat de uitslag invoeren en terugtrekken van teams.
De kosten van de website liggen wat hoger dan wat sommigen voor hun eigen website betalen.
Dit is mede door de techniek die gebruikt wordt voor de applicatie. Tezamen met een
onderhoudscontract.
Ton stapt na 2 jaar uit de kas commissie. Michel Spitters wordt zijn vervanger. Ook is er
gevraagd naar een reserve. Chris Schrievers heeft zich hiertoe bereid gevonden.

5.

Subsidieplan

Het aanvraag formulier is te downloaden
op: http://www.ttbdebaronie.nl/images/aanvraagformulier.doc
Je kunt tussen 01-09-14 en 28-02-15 weer een subsidie aanvraag bij ons indienen. De huidige
regel is een vergoeding van max 50% tot een maximaal bedrag van 400 euro.
Het voorstel is om dit komend jaar te verhogen naar 75%. 50% vooraf en 25% te betalen als
er resultaat wordt geboekt. Belangrijk is de verantwoording en de evaluatie. Het resultaat
drukt zich uit in nieuwe leden.
Die meede heeft als enige een subsidie aanvraag gedaan. Zij zijn bij basisscholen
langsgeweest om in plaats van de gymlessen tafeltennis clinics te geven. Ze hebben zich
gericht op groep 5 t/m 8. Ze hebben tafeltennis batjes aangeschaft en ook voor vervoer
moeten zorgen. De batjes zullen alleen gebruikt worden bij ledenwervingsactiviteiten en
workshops. Vanuit Terheiden is er een verzoek gekomen ook daar op de basisscholen de
clinics te geven. Dit hebben ze i.c.m. Carla van TIOS geregeld.
De communicatie naar de scholen toe is wat stroef verlopen, maar zowel Die meede als TIOS
Terheiden hebben er nieuwe leden aan over gehouden.

6.

Competitie.

Komende competitie spelen we met 48 teams en 231 spelers. Het is belangrijk dat de
uitslagen voor zaterdag 12.00 uur online staan.
Het wordt op prijs gesteld dat de gegevens goed geregistreerd worden! Niet alleen het
huidige bestuur moet up to date zijn, maar ook de ledenlijst moet door de verenigingen
bijgewerkt worden.
Afgelopen jaar hebben we gespeeld met 53 teams en is verlopen zonder problemen. In
aansluiting van de competitie hebben we de beker nieuwe stijl gespeeld. In het algemeen
genomen hebben we veel positieve geluiden gekregen. Er zitten nog een paar kinderziektes in
die er komend seizoen zo goed mogelijk uitgehaald zullen worden. Hierbij zullen de
aanbevelingen van Sietse Broeken goed van pas komen.
De competitie gaat van start met 48 teams in 4 klasses. In eerste instantie hebben we
geprobeerd in 5 klasses te werken, maar hiermee zouden we te weinig wedstrijden kunnen
spelen. Het is altijd weer een gepuzzel met de data en de wensen die de verenigingen hebben.
Er is met iedereen zo goed mogelijk rekening gehouden en uiteindelijk voor de meeste
acceptabel.
De definitieve competitie is pas laat bekend gemaakt. Dit had te maken met het ombouwen
naar 4 klasses in plaats van 5. Ook was er tot het laatst 1 team onzeker van deelname. Bij de
overgangsklasse en eerste klasse is een fout gemaakt. Er is 1 team van Belcrum terug gezet
naar de 1e klasse terwijl de een behoorlijk aantal teams nu hoger spelen die eigenlijk lager
zouden moeten spelen.
Met zo een verandering is de kans op fouten helaas groot en erg vervelend. Vanuit de
wedstrijdleider het welgemeend excuus, maar helaas is het te laat om hier nog iets aan te doen.
De competitie eindigt de laatste week van maart. De week van 30 maart start de beker
competitie.

7.

Jeugdzaken

De Spoeling is er dun aan het worden. Het klasse verschil is nu al erg groot. Laat staan met 1
competitie. De uitnodigingen zijn verstuurd. Even afwachten wat de respons gaat zijn. Er is
een optie gekomen vanuit de zaal om een dubbele competitie te spelen in een half jaar.
Die meede is met zijn jeugd teams nar de NTTB aan het kijken.
Tios 1 heeft bij de jeugd te weinig medailles gekregen. Dit wordt zo spoedig mogelijk
opgelost.

8.

Bestuurssamenstelling.

Finn treed af als secretaris en is herkiesbaar. Hij wordt herkozen tot 2017.
Marcel heeft kenbaar gemaakt om volgend jaar te stoppen als wedstrijdleider. Uit de zaal
biedt Sietse Broeken (OTTVA) zich aan om het stokje volgend jaar over te nemen.
9.

Evenementen

Bondstoernooi: 23 november in de Amerhal.
4-kamp. In de week van 26 – 30 januari. Wordt gespeeld bij Gageldonk.
Afsluitingswedstrijd: 14 april. Bij Stik?????
Jeugdafsluitingswedstrijden zullen in mei gespeeld worden. Prinsenbeek biedt zich aan.
Bestuurstoernooi, meestal in de herfstvakantie. Wordt georganiseerd door BSM.
10.

Rondvraag

John:
Het Batswingerstoernooi wordt op 12 december gespeeld. Het jeugdtoernooi
van Batswingers zal op 19 april 2015 plaatsvinden.
Rene:
Die meede Toernooi vindt plaats op 25 januari. Die meede wil in 2016 het NK
paratafeltennis gaan organiseren. Om te weten of dat dit gaat lukken zullen ze vrijwilligers
nodig hebben. Hier komt nog een brief mailing voor.
Cees:
Op het moment dat je webpagina’s uitprint worden een aantal dingen in het
heel licht grijs afgedrukt. Is dit aan te passen?
Sietse:
Sietse is de nieuwe wedstrijdleider van OTTVA. Ook is de begintijd bij
OTTVA veranderd. Ze beginnen nu om 20.00 uur!
Ton W:

De namen van de competities dekken de sterkte niet meer.

Ton M:

Stik toernooi zal op 8 maart gespeeld worden.

Carla:

Tios speelt in een andere zaal. Deze staat op de website.

Marcel:

Er zijn wedstrijdboekjes die meegenomen kunnen worden.

11.

Sluiting

Voorzitter sluit de ALV af en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

