
Werkgroep Competitiezaken/JKr. © tel. 046-4519372 Pagina 1 
competitiezaken@nttblimburg.nl  

 

 
20-03-2014                                                                                                                                      Infobulletin nr. 09-12-14  
 

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: 
 

 Zondag in Swalmen LJM-3, zoals gebruikelijk o.l.v. het organisatieteam van Destatec.  

 In de landelijke competitie staan bij de senioren enkele teams in de gevarenzone. Kijk op www.nttb.nl . 

 Sittard met een ‘vrolijke’ kater terug uit Wenen. Vijf keer gamewinst bij de opponent uit de 2
e
 Bundesliga werd 

door de meegereisde supportersschare  als een overwinning gevierd. Zoals dat dáár dan een beetje 
gebruikelijk is, ‘feucht und frölich’. 

 Deze Sittardse supporters konden zich in aantal overigens meten met die van de thuisclub. Gelijk spel zullen 
we maar zeggen.        

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDEN: 
 

Nr. Thuis  Bezoekers Van Naar Bijzonderheden 

  
GEEN 

 

     

      

 

MEDEDELING AFDELINGSBESTUUR: 

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 (ALV)  

DONDERDAG 15 MEI A.S. 

HOTEL STEIN (VAN DER VALK) 

MAURITSLAAN  65 

6129 EL  URMOND 
 

 

WIJZIGINGEN: 

 

Elsloo 72   Secretaris Milan Roumen is bereikbaar onder telefoonnummer 06 15283035,  
   e-mail blijft ongewijzigd milanroumen@hotmail.com . 
 
 

GRIJZE LEDEN: 

 

Het onderwerp ‘grijze leden’ is de laatste maanden een veelbesproken onderwerp binnen de NTTB.  
Dat blijkt overduidelijk tijdens het ‘rondje Nederland’ dat het HB maakt, c.q. heeft gemaakt. 
Iedereen heeft het er over, zeker nu de financiën behoorlijk onder druk staan.  
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Men ontkomt echter niet aan de indruk, dat er meer sprake is van lippen-bekentenissen, dan van een vanzelfsprekende 
en duidelijke aanpak binnen de verenigingen van een ‘cultuurprobleem’. 
….‘natuurlijk’ moet elk lid bij de bond zijn aangemeld….  
….’natuurlijk’ moet er iets aan worden gedaan…. 
….’natuurlijk’ moet dat ook snel gebeuren…. 
….’natuurlijk’ moet er sanctie op staan…. 
….maar bij mijn vereniging nu ‘natuurlijk’ nog even niet…. 

 
Op de website van de NTTB is er al veel aandacht aan besteed, laatstelijk ook in een interview met Hoofdbestuurslid 
Koen Jacobs, dat hieronder in samengevatte vorm wordt weergegeven. 
 
WM: Hoeveel grijze leden zijn er binnen de NTTB verenigingen? 
Janssen: Dat weten we niet precies. Wat we wel weten is dat er een behoorlijk aantal verenigingen zijn die maar de helft 
van hun leden bij de NTTB hebben opgegeven. De schattingen lopen uiteen van 5.000 tot 20.000 spelers. 
 
WM: Wat doet de NTTB eigenlijk voor haar leden en verenigingen? 
Janssen: De NTTB doet er alles aan om tafeltennis in Nederland zo goed mogelijk te organiseren. De lijst van activiteiten 
is veel te lang om hier op te sommen. Zomaar een paar voorbeelden zijn:  
- ondersteuning van verenigingen bij ledenwerving, besturen, accommodatie, vrijwilligersbeleid.  
- dus ondersteuning aanbieden in de meest brede zin van het woord. 
- wij leiden op,  begeleiden talenten, zorgen voor de broodnodige subsidie, vertegenwoordigen alle  
  TT-ers bij de overheid, bij het NOC*NSF, zorgen voor de broodnodige verzekeringen en nog heel 
  veel meer. Dit alles staat op de website in een beschikbaar document “Wat doet de NTTB voor u?”  
 
WM: Is een vereniging verplicht om al haar leden op te geven bij de NTTB? 
Janssen: In het algemeen reglement (artikel 9.2) staat, dat een vereniging verplicht is om al haar leden op te geven. 
Ook de NTTB is een vereniging en deze bepaling is niet anders dan bij de tafeltennisverenigingen zelf: als je wil 
tafeltennissen, is het lidmaatschap van een vereniging heel normaal. Bij de vereniging heeft men toch ook geen leden, die 
niet betalen. Zonder dit solidariteitsprincipe hebben verenigingen geen bestaansrecht. 
 
WM: Het kan zijn dat veel verenigingen deze regeling niet kennen. Wat gaat het Hoofdbestuur hieraan doen? 
Janssen: Alle verenigingen zullen over dit onderwerp nog eens extra worden geïnformeerd. Ik hoop dat het dan alle 
verenigingen duidelijk wordt dat we grijze leden niet meer kunnen accepteren. 
 
WM: Wat zijn de voor- en nadelen van grijze leden bij een vereniging? 
Janssen: Er is maar een voordeel. Grijze leden betalen geen basiscontributie. De nadelen liggen uiteraard bij diegenen 
die wel lid zijn, want die moeten daardoor juist meer betalen. Verder moeten deze verenigingen een dubbele administratie 
voeren en loopt tafeltennis in Nederland subsidie mis. Dat we op deze manier onze eigen sport uithollen, schijnt nog niet 
bij alle verenigingsbesturen te zijn doorgedrongen.  
 
WM: Speelt deze situatie ook bij andere bonden en hoe gaan zij hiermee om? 
Janssen: Dit probleem speelt bij iedere sportbond, maar niet bij allemaal even sterk. Van oudsher probeert men de 
contributie zo laag mogelijk te houden. Het gevolg van veel grijze leden is echter, dat competitiespelers juist meer 
contributie moeten betalen. 
 
WM: Wat zijn de volgende stappen van het Hoofdbestuur zodat verenigingen de grijze leden aanmelden? 
Janssen: Als de extra informatieronde onvoldoende resultaat oplevert zullen wij met ‘verdachte verenigingen’ in gesprek 
gaan en zijn sancties niet uitgesloten. 
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