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27-02-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 07-08-14  
 

ACL Uitslagen Wedstrijdformulieren 

 
Frank Moonen, 06 51551767 
e-mail:     competitieleider@nttblimburg.nl  
Website:  www.nttblimburg.nl   
 

Vóór zondag 12.00u. ingegeven in NAS 
www.nttb-administratie.nl 

Uiterlijk donderdag na de wedstrijd binnen zijn bij 
=>per post of per e-mail<=   

Rik Wijnands, Patrijzenpad 36, 5932 GK Tegelen 
rikwijnands@hetnet.nl 

 

Alleen aan het competitieprogramma, zoals in 'NAS Online' wordt weergegeven, kunnen rechten worden ontleend. 
Raadpleeg dus wekelijks de website bij 'NAS Online' en kijk of er wijzigingen zijn aangebracht in het programma van uw vereniging. Gegevens zijn geldig totdat er 
wijzigingsbericht(-en) hebben plaatsgevonden. Of totdat er een verwijzing naar een eerdere publicatie is gedaan. Of totdat er een mededeling van wijziging aan de 
vereniging(-en) is verzonden. Berichten verzonden per e-mail; geplaatst op de website van de afd. Limburg; geplaatst in het Infobulletin hebben een officiële status. 

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄►◄ 

 

ALGEMEEN: 
 

ʬ Het team van Sittard reist op 15 maart richting Wenen voor een volgende wedstrijd in de INTERCUP. Ook 
een behoorlijk aantal supporters bevolkt het vliegtuig om zo de broodnodige ondersteuning aan het team te 
geven. Daarvoor zijn al twee competitiewedstrijden in overleg met de tegenstander verplaatst. 

ʬ Volgende week verschijnt geen Infobulletin, overmorgen begint carnaval en ook de NK Senioren in Zwolle 
staan het komende weekend op het programma.  
 

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

17102 Fürst/Lybrae 2 - Sittard 4 Uitg  Nieuwe datum DDW 

23103 Fürst/Lybrae 4 - Landgraaf 8 22-02 07-03 Aanvang 20.00u. 

30402 Megacles 4 - Wijzenbeek/Westa 4  01-03 Aanvang 12.30u. 
30601 Landgraaf 1 - Fürst/Lybrae 2 Uitg.  Nieuwe datum via ACL 

30602 Wijzenbeek/Westa 6 - Red Stars 8 22-02 28-03 Aanvang ca. 18.30u. 

41602 Sittard 6 - Quick 72/S 2  19-03 Aanvang 15.00u. via ACL 

41716 Panningen 74 2 - Destatec 4 22-02 14-03 Aanvang ca. 18.30u. 

 
 

VERENIGINGSBOX: 
 

'Thuis in Tafeltennis'. Dat is het motto, waaronder de NTTB, samen met de vereniging 
een sportklimaat wil creëren, waarin ieder verenigingslid zich thuis voelt. Leden die 
zich bij een vereniging op hun gemak voelen blijven graag lid en zullen vrienden of 
kennissen graag adviseren ook lid te worden. 
Om daarbij te assisteren hebben zes kleinere bonden gezamenlijk een product 
ontwikkeld, waarmee de vereniging een handvat wordt geboden waarmee zij invloed 
kunnen uitoefenen op een dat prettige sportklimaat, lees verenigingsklimaat. 
 
Er is een ‘verenigingsbox’ ontstaan die een aantal hulpmiddelen bevat, waardoor de 
kaders binnen de vereniging op uniforme wijze beleid kunnen maken rondom een 
aantal thema’s, zoals sportiviteit, respect en zelfrespect en sociaal gedrag. Dan kan 
worden gesproken over een Veilig Sport Klimaat. 

 

Deze VSK Verenigingsbox is beschikbaar voor alle verenigingen, die die bereid zijn zich te committeren aan de 
doelstelling zoal in de aanhef beschreven. Alle informatie is beschikbaar bij de NTTB via vanderhoop@nttb.nl.   
Een inleidende publicatie hierover staat op www.nttb.nl/veilig-sporten/veilig-sportklimaat . 
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 BIJEENKOMST VERENIGINGEN EN HOOFDBESTUUR NTTB:
AMRATH HOTEL, BORN, 24-02-2014 
 

 

Na een korte terugblik op oorzaak en doel van deze bijeenkomst door Hans Cloostermans (zie Infobulletin 06), werden 
de HB leden, Ronald Kramer, Kees Kamp en namens het BB, Achim Sialino en Antoinette de Jong geïntroduceerd.  
Op verzoek van Ronald Kramer, gaf BB directeur Sialino voor de pauze een toelichting op het uitgereikte pamflet 
waarin de (nog) mogelijke en (niet meer) mogelijke doelstellingen van de NTTB schematisch waren weergegeven. 
 

Samengevat: 

 Meerjarenplan 2010-2016 niet te verwezenlijken. 

 Begroting voor 45% subsidieafhankelijk. 

 Uittredende overheid zet mes in subsidies. 

 Nog te veel langlopende verplichtingen bij Topsport. 

 Structurele kosten blijven stijgen. 

 Dramatisch ingeteerd op eigen vermogen. 

 Ledengroei nog steeds in negatieve spiraal. 
 

Doelstelling: 

 Herschrijven lange termijnvisie. 

 Meerjarenplannen korter en flexibeler inrichten. 

 Efficiëntie op alle gebied voorrang geven. 

 Bezuinigingen bij Topsport en Technische Zaken. 

 Prominentere rol afdelingen. 

 Samenwerking tussen afdelingen uitbreiden. 

 Meer breed gedragen beslissingen. 

 Afdelingen dienen betrokkenheid verenigingen centraal te stellen. 

 Betrokkenheid via periodieke bijeenkomsten afdwingen. 

 Correctieve aanpak van het (grijze) ledenbestand. 
 

Na de pauze ontvouwde zich een levendige discussie, waarin o.a. de verenigingen Brunssum, Destatec, Elsloo 72, 
Falco, Kluis, Maastricht, NOAD, Red Stars, TTC, Venlo het woord voerden. 
 

Enkele aandachtspunten uit deze discussie: 

 Informatie aan verenigingen intensiveren. 

 Commitment over ‘grijze leden’ noodzakelijk.  

 Kortere planning activiteiten bevordert sneller ingrijpen bij tegenvallers. 

 Uitgaven beter bewaken en sneller ingrijpen. 

 NTTB afdracht halfjaarlijks in rekening brengen. 

 Contributies regelmatiger aanpassen en ook indexeren. 

 Topsport doelstellingen zo goed als geen draagvlak bij ‘het lid’. 

 Tunnelvisie aanpakken bij de afdelingen. Doet algemeen belang soms geweld aan. 

 Aanpak ledenwerving/ledenbehoud intensief begeleiden. Copy/paste via een website niet effectief.  

 Trainers/Begeleiders cursussen laagdrempelig maken. 

 Bijeenkomsten als deze in de afdelingen regelmatig organiseren. 
 

De verenigingen ontvangen nog een uitbereid verslag van deze bijeenkomst, gemaakt door Antoinette de Jong.  
 
De bijeenkomsten in de overige afdelingen zullen in de komende drie weken plaatsvinden. Vervolgens zal er een 
evaluatie plaatsvinden die resulteert in een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan zal in april aan de Bondsraad worden 
voorgelegd en op de website van de NTTB worden geplaatst. 
 
Het belang van deze bijeenkomst werd door de aanwezigen als bijzonder nuttig ervaren. Getuige ook de inbreng van de 
diverse woordvoerders in de plenaire discussie. 
Het is daarom spijtig (frustrerend?) te constateren, dat 23 verenigingen (bijna 50%) niet aanwezig waren. Weliswaar 
met kennisgeving, (behalve dan DVO, Panningen 74, TTCN 72, de Zwaan). Maar dit laat onverlet, dat deze 
verenigingen een kans voorbij hebben laten gaan ook hun mening te laten horen. 
 
Aan alle aanwezige verenigingen werd tenslotte een exemplaar van het boekje ‘Jeugdbegeleiding Tafeltennis’ 
uitgereikt. Goed leesbare en praktische informatie die jeugdspelers en ouders wegwijs maakt in de 
tafeltennissport. Zeker een aanrader ter ondersteuning van de jeugdbegeleiders, die wekelijks met jeugdteams 
op pad zijn. Ook wordt er enige aandacht aan de spelregels besteed. 
Meerdere exemplaren zijn beschikbaar en kunnen via een e-mail aan de NTTB tegen kostprijs worden besteld.  
  

 CARNAVAL:
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