UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN U B T
Secretariaat: André Uileman, IJsvogellaan 13, 2261 DL Leidschendam, telefoon 070–3200631, e-mail:
andre.uileman@ziggo.nl
CONVOCATIE
voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 13 juni 2018, aanvang 20.00 uur, in de
zaal van SDU, Marie Heinenweg 15, Den Haag, telefoon 070-3668650.
AGENDA
1.

Opening

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017

3.

Ingekomen stukken

4.

Verslag van de kascommissie

5.

Jaarverslag

6.

Verkiezing bestuursleden
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Het bijwonen van de vergadering is voor verenigingen verplicht.
Vertegenwoordigers van verenigingen hebben slechts stemrecht indien zij als bestuurslid van die
vereniging bij het bestuur van de UBT zijn aangemeld. Als een vertegenwoordiger daaraan niet
voldoet moet deze zijn voorzien van een volmacht tot stemmen, ondertekend door een bestuurslid
van die vereniging.
De stukken met betrekking tot het voorstel tot herziening van de Statuten en Reglementen (punt 11)
zijn op 5 maart 2018 per e-mail aan de verenigingen verzonden. De in de punten 2, 5, 9, 10 en 13
genoemde stukken volgen uiterlijk 23 mei 2018. Als ze dan niet zijn ontvangen neemt u contact op met
de secretaris. Voor de overige genodigden worden ze bij binnenkomst uitgereikt, tenzij met de
secretaris anders wordt afgesproken. De stukken zijn tevens beschikbaar op de website: www.ubt.nu.
Leidschendam, 3 mei 2018

UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 juni 2017, in de zaal van SDU, Marie
Heinenweg 15 in Den Haag.
Aanwezig:
van het bestuur:

Ron de Wolf (voorzitter), André Uileman (secretaris), André Leijh
(penningmeester), Jeannette van der Valk (competitieleider) en Ymke
Thomas (commissaris toernooien & wedstrijden);
van de verenigingen: EOB, HPSV, SALM, SDU, SEL, SVGT, TTVB, TVZ, VEW en VVV;
erelid:
Jacques Koot;
leden van diverse commissies.
1. Opening
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering, heet de aanwezigen welkom en dankt de
vereniging SDU voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. Hij herinnert eraan dat de UBT
in 1947 is opgericht en dus op dit moment 70 jaar oud is, ter gelegenheid hiervan ontving ieder lid
een attentie in de vorm van een pen met inscriptie. Hij stelt tevreden vast dat alle verenigingen
vertegenwoordigd zijn. Vervolgens memoreert hij dat twee leden ons in het afgelopen seizoen zijn
ontvallen: Christa Lubke (VVV) en Henk Simonis (TTVB). Ter nagedachtenis aan hen neemt de
vergadering een moment stilte in acht.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2016
Naar aanleiding van punt 12 merkt Thomas Beuman (SEL) op dat dit te stellig is genotuleerd, de
redactie wordt: 'het is goed mogelijk dat dit zijn laatste vergadering is'.
Hiermee worden de notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Van Bart Vinck (EOB) ontving het bestuur een idee over het bekertoernooi. Voor een goede
voorbereiding op een discussie hierover werd het stuk verspreid over de verenigingen. Kern van het
idee is een beperkte samenwerking met de NTTB in de vorm van het openstellen van het UBTbekertoernooi voor teams van de NTTB. Als voordelen noemt de indiener een breder en dus
aantrekkelijker toernooi (wellicht een verdubbeling van het aantal teams), nieuwe gezichten en een
voorzichtige kennismaking voor NTTB'ers met de UBT. Aan de andere kant zullen de reisafstanden
groter worden en moet de UBT-agenda op die van de NTTB worden afgestemd. De voorzitter vraagt
naar de mening van de verenigingen, bij de hierop volgende gedachtenwisseling is de indiener Bart
Vinck niet aanwezig. Vanuit de verenigingen bestaat weinig bijval woor het idee. Weliswaar zijn
'nieuwe gezichten' en een groter aantal teams aantrekkelijk, maar bij een onevenredig groot aantal
NTTB-teams dreigt verlies van de eigen UBT-identiteit. Daarnaast ziet men de grotere afstanden als
een nadeel. De voorzitter concludeert hierna dat de vergadering het idee niet overneemt; na
binnenkomst van Bart Vinck op hetzelfde moment geeft spreker hem een korte samenvatting van de
discussie. Het idee wordt niet weggegooid, maar even in de koelkast gelegd om het in een later
stadium als basis te gebruiken voor nader onderzoek.
4. Verslag kascommissie
Namens de commissie deelt Ruud Goutier mede dat op 6 juni 2017 ten huize van de penningmeester
de boeken zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Hij verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
5. Jaarverslagen
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De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de commissaris toernooien & wedstrijden en
van de competitieleider worden vastgesteld.
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn secretaris André Uileman, penningmeester André Leijh en competitieleider Jeannette
van der Valk. Zij stellen zich herkiesbaar; aangezien zich geen tegenkandidaten hadden gemeld zijn ze
herbenoemd.
Hierna krijgt Cees Pater, voorzitter van SVGT, het woord en richt dat, namens de verenigingen, aan
secretaris André Uileman die op dit moment 40 jaar bestuurslid is. In zijn speech schetst hij André's
loopbaan in de UBT, zowel sportief als bestuurlijk. Begonnen bij TVM in Moerwijk waar, naast het
tafeltennis, ook veel oog was voor de sociale contacten. Zelfs kwam het uit de op de club ontstane
verliefdheid tussen André en Ien in 1975 tot een tafeltennishuwelijk. Twee jaar later trad André toe
tot het UBT-bestuur, als hoofdcompetitieleider, toen in een organisatie van ruim 1000 leden. Na het
vertrek van secretaris Cees Dijs, in 1984, nam André die functie over; minder aan het front en meer
op de achtergrond. Rond 1990 moest hij, wegens flinke problemen aan het gezichtsvermogen, het
actieve tafeltennis opgeven, maar maakte van zijn bestuurderschap een soort levenswerk. Cees
benadrukt nog de betrokkenheid en inzet van de jubilaris, onder meer zichtbaar in de fantastische
nieuwsbrief. Hij bedankt André, namens alle verenigingen en leden, voor de inzet voor de UBT in die
40 jaar. Binnen de UBT is een inzamelingsactie gehouden, de cadeaus die deze heeft opgeleverd,
worden nu overhandigd, te beginnen met een boeket bloemen voor de inmiddels binnengekomen
'vrouw op de achtergrond' Ien. Vervolgens krijgt André een motorische grastrimmer én een
reischeque. Voorzitter Ron de Wolf completeert de geschenken met een 'officieel' aandenken: een
plaquette met passende tekst. Als afsluiting van dit feestelijk moment spreekt André Uileman zijn
dank uit aan de verenigingen en, via hen, aan alle leden. Hij voelt zich zeer vereerd en is blij verrast
door de mooie toespraak en de cadeaus die hij zojuist heeft mogen ontvangen.
7. Commissies
Kascommissie
Ruud Goutier en Willem Rietbroek zijn aftredend. Voor de ontstane vacatures melden zich Edgar van
der Meer (TTVB) en Bas Mullekes (TVZ). Zij worden door de vergadering benoemd waarna deze
commissie bestaat uit Peter Melet, Edgar van der Meer en Bas Mullekes.
Protestcommissie
Willem Rietbroek is geen UBT-lid meer en moet dus worden vervangen. Het reservelid John Klappers
neemt diens plaats in en Marjolein Wolthoorn meldt zich voor de ontstane vacature 'reservelid'. Zij
wordt benoemd, waarna deze commissie bestaat uit Cees Pater, Paul van der Bol, John Klappers en
reserve Marjolein Wolthoorn.
8. Uitreiking prijzen
De medailles voor de competitiekampioenen alsmede de inmiddels gegraveerde bekers van het
bekertoernooi, de wisselbekers voor de winnaars van de zeskampen en de trofee voor de winnaar
ereklas van de UBT-kampioenschappen worden overhandigd.
9. Begroting 2017-2018
De begroting wordt vastgesteld.
10. Kalender seizoen 2017–2018
De door het bestuur voorgelegde kalender gaat uit van maximaal 10 teams per klasse. Over de
kalender zijn geen opmerkingen.
11. Bestuursmededelingen
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De voorzitter dankt de verenigingen die in het afgelopen seizoen weer een -succesvol- toernooi
hebben georganiseerd. Desgevraagd geven SDU (rond november), TVZ (begin januari) en TTVB (april)
aan dit het komende seizoen weer te willen doen. EOB is, wegens aangescherpte
beveiligingsmaatregelen, daartoe niet in de gelegenheid. De voorzitter deelt mede dat het bestuur in
december weer het Veteranentoernooi zal organiseren en op 25 maart 2018 de UBTkampioenschappen. Deze laatste zijn niet meer in de zaal van Salamanders, maar in de
accommodatie van Taverzo/TTVB, dit vanwege de wat ruimere capaciteit.
De inschrijfformulieren voor het volgende seizoen moeten uiterlijk 1 juli bij de competitieleider zijn
ingediend. De voorzitter benadrukt dat het invullen zorgvuldig gebeurt en dat het ingediende
exemplaar ook de definitieve versie is. Die zorgvuldigheid is ook van belang bij de opgave van
deelnemers aan toernooien.
Het bestuur werkt aan een modernisering en herziening van de reglementen, geactualiseerd en
gebaseerd op de huidige omvang van de UBT. In de ALV van 2018 moet dit zijn beslag krijgen.
De voorzitter geeft aan dat de UBT, voor wat betreft het materiaal van de ballen, in een
overgangsfase zit. Veel verenigingen zijn al overgegaan op de plastic bal terwijl andere nog het
celluloid exemplaar gebruiken. Om irritaties te voorkomen vraagt hij de thuisspelende vereniging
vooraf mede te delen met welke bal wordt gespeeld.
12. Rondvraag
Edgar van der Meer (TTVB) meldt dat een aantal Taverzo-spelers belangstelling heeft voor de UBT.
Twee van hen zijn rolstoeler. In een wedstrijd tegen rolstoelers geldt een aantal aangepaste
spelregels, die zij tevoren kenbaar zullen maken. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de
toegankelijkheid hier en daar lastig kan zijn, ook ontbreken vaak speciale toiletruimten.
Door ziekte van TTVB-wedstrijdsecretaris Peter Lin nemen Edgar van der Meer en Marcel Tichelaar
diens taken waar.
Cees Pater ziet nog steeds spelers met witte kleding terwijl met een witte bal wordt gespeeld. De
voorzitter geeft aan dat dit reglementair verboden is, ieder moet zich aan de spelregels houden. Bij
ontbreken van de juiste kleding kan de tegenstander weigeren te spelen.
13. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng in deze vergadering en bovendien voor de
financiële bijdrage voor de cadeaus van André Uileman. Hij nodigt ieder uit voor nog een hapje en
drankje en sluit om 21.10 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,

Ron de Wolf

André Uileman

UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN - U B T
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2017-2018
Dit is het verslag over het seizoen 2017-2018. Dit verslag geeft een overzicht van de zaken waar de
UBT in algemene zin mee te maken heeft gehad.
Het achter ons liggende seizoen kenmerkt zich als business as usual. We draaiden weer zoals
gewoonlijk een competitie en het bekertoernooi liep als vanouds; de deelnemers aan de toernooien
waren weer tevreden en we sloten af met de bekende zeskampen. Inmiddels bestaat de UBT bijna 71
jaar.
Droevig was het te moeten vernemen dat Nel Pauptit, Piet van Vliet, Anton Karjantika, Hans Vierling
sr en Wim de Kok in het afgelopen seizoen zijn overleden.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur werd gevormd door:
Ron de Wolf
voorzitter
André Uileman
secretaris
André Leijh
penningmeester
Jeannette van der Valk competitieleider
Ymke Thomas
commissaris toernooien & wedstrijden
Kascommissie
Namens de leden van de UBT kwam deze commissie de boekhouding bij de penningmeester
controleren.
Protestcommissie
De protestcommissie is een adviescommissie van het bestuur. Deze werd gevormd door Cees Pater,
Paul van der Bol, John Klappers en reservelid Marjolein Wolthoorn. De commissie komt, op verzoek
van het bestuur, bijeen als er reglementair sprake is van een protest of als een wedstrijd eenzijdig is
gestaakt. Deze zaken deden zich in dit seizoen niet voor.
Bestuursactiviteiten
Het bestuur verrichtte weer 'het gewone werk'. Wat overigens niet wil zeggen dat het dan van een
leien dakje gaat. Het in elkaar sleutelen van het competitie- en bekerschema na het ontvangen van
de inschrijfformulieren is telkens een lastige klus, vooral gezien de vele voorwaarden en wensen van
de verenigingen. Daarnaast werd door het bestuur (vaak in klein comité of door één specialist) weer
veel tijd besteed aan de lopende competitie, de financiële zaken, de ledenadministratie, het
onderhouden van de website, het bekertoernooi, de organisatie van de zeskampen, het
Veteranentoernooi en de UBT-kampioenschappen.
Herziening Statuten en Reglementen
De huidige Statuten en Reglementen zijn van 1999. Sindsdien is er in de UBT veel veranderd, te
denken valt aan het gedaalde ledental en aan de gemoderniseerde technieken. Daarnaast zien we in
de samenleving een ontwikkeling in efficiency en deregulering. Ook het taalgebruik is minder formeel
geworden. Deze omstandigheden waren reden voor het bestuur om de Statuten en Reglementen te
actualiseren. In de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 legt het bestuur het voorstel van de
herziene versie aan de leden voor.

Verenigingen
Na het verlies van twee verenigingen in het vorige seizoen constateren we nu dat dit aantal gelukkig
stabiel is gebleven, op 10.
Ledental
In het seizoen 2016-2017 kwamen we op een ledental van 238, nu sluiten we af met 226. Een daling
waar we, gezien de trend van de laatste jaren, niet meer van opkijken. Nemen we de ontwikkelingen
per vereniging onder de loep, dan zien we dat deze UBT-brede daling vrijwel geheel voor rekening
komt van Salamanders dat 11 leden inleverde. De andere verenigingen vertonen slechts kleine
plusjes en minnetjes.
Website
De website www.ubt.nu is hét communicatiemiddel van de UBT. De uitslagen, standen en
persoonlijke prestaties van de competitie alsmede het verloop in alle ronden van het bekertoernooi
verschenen actueel. Tevens werden toernooien en de uitslagen daarvan gepubliceerd. Ook als
naslagfunctie voldoet de website in ruime mate.

Ik wens ieder een warme zomer toe.
Leidschendam, 29 april 2018

André Uileman,
secretaris

UBT FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018
Inkomsten

Begroting

Contributie verenigingen (10)
Contributie spelers (226)
Advertenties (1)
Boetes
Renten
Inschrijfgeld toernooien

Totaal €

Werkelijk

90,00
1.265,00
50,00
0,00
15,00
600,00

90,00
1.243,00
50,00
4,50
5,41
523,00

2.020,00

1.915,91

Uitgaven

Begroting

Porti
Telefoon
Website en contact
Bestuursvergoedingen
Vergaderingen
Toernooien
Reiskosten
Kopieer/drukwerk
Diversen

Totaal €

Werkelijk

25,00
30,00
200,00
140,00
100,00
1.200,00
150,00
75,00
100,00

22,40
30,00
139,39
140,00
94,50
903,87
93,84
23,00
209,31

2.020,00

1.656,31

resultaat

259,60

Balans per 31 mei 2018
DEBET

31-5-2018

Girorekening
Leeuwrekening

255,72
5.750,00

Nog te ontvangen

0,00

Totaal €

6.005,72

1-6-2017

CREDIT

31-5-2018

246,12 Vermogen
5.500,00
0,00 Nog te betalen

5.746,12

Totaal €

1-6-2017

6.005,72

5.746,12

0,00

0,00

6.005,72

5.746,12

Begr 17-18

Begr 18-19

UBT BEGROTING SEIZOEN 2018-2019
Inkomsten

Begr 17-18

Contributie verenigingen (10)
Contributie spelers (220)
Advertenties (1)
Boetes
Renten
Inschrijfgeld toernooien

Totaal €

Penningmeester UBT
A. Leijh

Begr 18-19

90,00
1.265,00
50,00
0,00
15,00
600,00

90,00
1.210,00
50,00
0,00
5,00
550,00

2.020,00

1.905,00

Uitgaven
Porti
Telefoon
Website en contact
Bestuursvergoedingen
Vergaderingen
Toernooien
Reiskosten
Kopieer/drukwerk
Diversen

Totaal €

25,00
30,00
200,00
140,00
100,00
1.200,00
150,00
75,00
100,00

25,00
30,00
200,00
140,00
100,00
1.050,00
150,00
75,00
135,00

2.020,00

1.905,00

resultaat

0,00

Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2017-2018
Een goed begin is het halve werk, maar dat gold helaas niet voor de start van dit seizoen. Nog voordat de
competitie begon was HPSV 1 genoodzaakt zich terug te trekken, waardoor er begonnen werd met slechts
44 teams in een ongelijke verdeling van het aantal teams per klasse, t.w. 8 in de ereklasse; 9 in de
overgangsklasse; 8 in de 1e klasse, 10 in de 2e klasse en 9 teams in de 3e klasse. Heel graag had het
bestuur hier evenredige aantallen gezien. Lichtpuntje was dat we dit seizoen geen verenigingen zijn
kwijtgeraakt, zodat het aantal bij de U.B.T. aangesloten verenigingen op 10 bleef staan. De competitie
duurde van oktober 2017 t/m maart 2018 en de P/D-wedstrijden werden in een sportieve en gezellige
sfeer gespeeld op donderdag 5 april 2018 bij SALM in Wateringen.
Ereklasse: Sinds Matthieu Wegh zich bij het eerste team van TTVB aansloot, maakte dit team een grotere
kans op de koppositie dan in de voorafgaande jaren en dat heeft TTVB 1 ook bewezen door kampioen te
worden. In de eerste helft van deze competitie was er nog sprake van een strijd in de “top-3” (TTVB 1/SVGT
1/SALM 1), maar bij het naderen van de laatste wedstrijden werd de afstand in het aantal gewonnen
wedstrijden steeds groter (112/97/83 van de 140), terwijl SALM 2, EOB 1 en SDU 1 (73/70/58) eindigden in
de middenmoot. SDU 2 (41) verloor de P/D-wedstrijd tegen TVZ 2 met 3-6, waardoor SDU 2 degradeert en
voor SVGT 2 (26) was het doek eigenlijk al na de eerste helft “gevallen”, al was dit wel wat geflatteerd
omdat een behoorlijk aantal wedstrijden “kantje boord” verloren werden.
Overgangsklasse: Het reeds jarenlang goed spelende team van SALM 3 (110 punten uit 160 wedstrijden)
slaagde er dit seizoen in om kampioen te worden met in het kielzog de teams TVZ 2 (98) en TVZ 1 (97).
Doordat TVZ 2 één puntje meer behaalde dan hun clubgenoten mochten zij de P/D-wedstrijd spelen tegen
SDU 2, wat TVZ 2 een promotie opleverde naar de ereklasse. De overige teams: TVZ 1, TTVB 2, VVV 1, SALM
4 en SDU 3 behaalden 83 t/m 67 winstpunten en wisten zich hiermee netjes te handhaven in de
overgangsklasse. Helaas pakte dat voor VEW 1 (63) en SALM 5 (48) anders uit. VEW 1 verloor de P/Dwedstrijd in een zeer spannende strijd van SEL 1 (4-5). VEW 1 degradeert hierdoor en SALM 5 mag als
degradant volgend seizoen weer hoge ogen proberen te gooien in de 1e klasse.
1e klasse: Zo afgetekend als het puntenverschil was in de eerder genoemde klassen, zo nipt waren de
verschillen in deze klasse. Het hing allemaal, zowel boven- als onderaan, om de scores in de laatste
wedstrijden. TVZ 3 (94 punten uit 140) werd kampioen en SEL 1 (als 2e geëindigd met 93) won de P/Dwedstrijd van VEW 1, waardoor TVZ 3 en SEL 1 promoveren naar de overgangsklasse. TTVB 3 (92) volgde op
de voet en tezamen met SALM 6 (68), EOB 2 (60) en VEW 2 (55) wisten zij zich ruimschoots veilig te stellen
in de 1e klasse. SVGT 3 (50) won de P/D-wedstrijd nipt (5-4) van SALM 7 en VVV 2 (48) degradeert helaas
weer terug naar de 2e klasse.
2e klasse: Ook in deze klasse was het aanvankelijk “stuivertje wisselen” m.b.t. de koppositie, welke nogal
eens veranderde. Toch wist TTVB 4 deze met 125 punten uit 180 wedstrijden te bereiken en werd daarmee
de kampioen. Tussen de nummers 2 (SALM 7) en 3 (SVGT 4) was het verschil slechts 3 punten, zodat SALM
7 (116) de P/D-wedstrijd mocht spelen, welke zij helaas in de allerlaatste partij verloren van SVGT 3. SVGT 4
(113), VVV 3 (109), HPSV 2 (100), TVZ 4 (83), SDU 4 (80) en SVGT 5 (68) hebben hun plek in deze klasse
kunnen behouden, terwijl EOB 3 (57) de P/D-wedstrijd met 8-1 wist te winnen van SALM 9 en dus mag
blijven spelen in de 2e klasse. TTVB 5 (48) degradeert en gaat het voorlopig weer een jaartje in de 3e klasse
proberen.
3e klasse: Ook in deze klasse was er sprake van een kopgroep, nl. VEW 3 (111 punten uit 160 wedstrijden),
SALM 9 (109) en SALM 8 (107). Tot de laatste wedstrijden aan toe was het spannend, doch VEW 3
promoveert als kampioen naar de 2e klasse. SALM 9 verloor de P/D-wedstrijd van EOB 3 en de overige
teams: TVZ 5 (96), SVGT 6 (78), VVV 4 (71), VVV 5 (63), SDU 5 (43) en SVGT 7 (42) hebben weer hun beste
beentje voorgezet om wat hoger op de ranglijst te eindigen, wat helaas niet altijd lukte.

Eindresultaten: Kampioenen:

Degradanten:

Ereklasse:

TTVB 1

SVGT 2 en SDU 2 na verlies van de P/D-wedstrijd

Ov.klasse:

SALM 3

SALM 5 en VEW 1 na verlies van de P/D-wedstrijd

1e klasse:

TVZ 3

VVV 2

2e klasse:

TTVB 4

TTVB 5

3e klasse:

VEW 3

-----

Hartelijke felicitaties voor alle kampioenen en promovendi.

Een fijne zomervakantie toegewenst,

Jeannette van der Valk, 1 mei 2018

Jaarverslag van de commissaris Toernooien en Wedstrijden
seizoen 2017 - 2018
Algemeen
Het was weer een sportief en gezellig jaar met de karakteristiek-prettige UBT-sfeer tijdens de
verschillende evenementen.
Lief en leed: op dit moment zijn er UBT-ers die onze wensen kunnen gebruiken, aan hen van harte
beterschap!
Zeskampen
Aan de hand van de kwalificatieregels zijn na afloop van de competitie de beste spelers per klasse
uitgenodigd voor een zeskamp. Dank aan de verenigingen Salamanders, SVGT en TTVB die hun zaal
hiervoor beschikbaar stelden. Ook veel dank aan allen die kwamen en spontaan gingen
‘scheidsrechteren’, want dat maakt het voor de deelnemers nog aangenamer spelen!
Na het graveren van de namen zullen de wisselbekers door tussenkomst van TTVB, VEW en TVZ
nogmaals worden overhandigd aan de winnaars Matthieu Wegh (ereklasse) TTVB, Ruud Goutier
(overgangsklasse) VEW, Peter Kopetzky (eerste klasse) TTVB, Agnes Slijper (tweede klasse) TTVB en
Peter Melet (derde klasse) TVZ.
Veteranentoernooi
Op 10 februari 2018 vond het Veteranentoernooi opnieuw plaats bij VVV. In december was de zaal
van VVV niet beschikbaar, vandaar dat het toernooi plaatsvond in februari. De traditionele kerstsfeer
werd voor deze ene keer verruild voor een Valentijntintje.
Bij de strijd in de hoogste klasse schreef TTVB-er Matthieu Wegh het Veteranentoernooi op z’n
naam. De prijswinnaars:
Ereklasse: 1. Matthieu Wegh TTVB, 2. André Leijh TTVB, 3. Ruud Goutier VEW en Ronald Beumer
SVGT.
Overgangsklasse: 1. Eli Geron SDU, 2. Henk Fokké TTVB, 3. Osama Eldawy SDU.
Eerste/ Tweede klasse: 1. Thom Steenbergen HPSV , 2. Marjolein Wolthoorn HPSV, 3. Heleen
Stappers VVV.
Dank aan de vrijwilligers achter de bar en het bestuur van VVV voor het gebruik van zaal en
materiaal.
Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis
Bij het Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis hebben SVGT (kampioen van de afgelopen
competitie) en SALM (als bekerwinnaar) op 17 februari 2018 de UBT vertegenwoordigd. Dit maal
werd het kampioenschap georganiseerd in Tilburg in de accommodatie van ttv Irene met 13
deelnemende teams. Voor het eerst bereikte een UBT-team een plaats in de top: SALM wist –achter
Hyperion - de tweede plaats te veroveren. SVGT werd negende.
Hyperion dus weer (voor de vijfde keer) Nederlands kampioen Bedrijfstafeltennis.
Toernooien van UBT-verenigingen
Bestuurders/organisatoren van SDU (koppeltoernooi op 25 november 2017), TVZ (koppeltoernooi op

14 januari 2018) en TTVB (met nog te houden ‘Paul en Greetje lunchtoernooi’): veel dank en
compliment voor de initiatieven!
UBT-Kampioenschappen
Op 18 maart 2018 werden de UBT-Kampioenschappen gespeeld. Voor het eerst vonden deze plaats
in Zoetermeer in de accommodatie van TTVB/Taverzo. Dit jaar was er vooral in de hogere klassen een
groot aantal inschrijvingen. Voor het enkelspel in de Eerste klasse waren te weinig inschrijvingen en
was er door samenvoegingen in het dubbel slechts een A- en een B-klasse.
Jean-Pierre Chateau weet de ereklasse te winnen en ontvangt de titel UBT-Kampioen 2018. Hij mag
bovendien een jaar de champagnekoeler/wisselbokaal in bezit hebben.
Ereklasse

Overgangsklasse

1. Jean-Pierre Chateau

EOB

1. Peter Kopetzky TTVB

2. Gaby Groenheide

SVGT

2. Marco Jager

SALM

3. Thomas Beuman

SEL

3. Henk Fokké

TTVB

3. Hans Knijff

SALM

Tweede klasse

Derde klasse

1. Sander Hooykaas

VVV

1. Marijke LeonhardtSDU

2. Agnes Slijper

TTVB

2. Erik Jan Vink

3. Marianne Fresco

SVGT

3. Josine van der Koogh

VVV
VVV

De prijswinnaars van het dubbel:
A-klasse
1. Henk Holtkamp / Piet Roodenrijs SVGT
2. Thomas Beuman / Tim Bellekom SEL
3. Matthieu Wegh / Henk Fokké TTVB
3. Hans Dekker SDU / Henk Karstel SVGT

B-klasse
1. André de Knegt / Peter Kopetzky TTVB
2. Heleen Stappers VVV / Geert Maatjes SDU
3. Zibi Pulak / Kevin Turk SEL
Een extra woord van dank aan het bestuur van TTVB voor het gebruik van zaal (met 14 tafels!) en
materiaal alsmede uiteraard voor de uitstekende facilitaire voorzieningen.
Bekertoernooi
Na een heel toernooi met poules, kwart- en halve finales, zijn de finales gehouden op 29 maart 2018.
Wederom dank aan gastheer Salamanders voor het gebruik van materiaal en zaal. Weer UBT-sfeer,

velen kijken en genieten van prachtige slagenwisselingen tijdens mooie partijen.
Als bekerkampioenen 2017 - 2018 worden gehuldigd: SALM 1, SALM 4, TTVB 3, VVV 3 en SALM 8.
Ereklasse

TTVB1 – SALM1

0-9

Overgklasse

SALM4 – SALM3

6-3

Eerste klasse

SALM6 – TTVB3

4-5

Tweede klasse

VVV3 – TTVB4

7-2

Derde klasse

TVZ5 – SALM8

4-5

De wisselbokalen zullen tijdens de ALV op 13 juni 2018 aan de desbetreffende
verenigingsfunctionarissen overhandigd worden.

Op de site www.ubt.nu zijn verslagen en in de UBT-nieuwsbrieven uitgebreide samenvattingen van
de verschillende evenementen te vinden!
Prettige zomer!
Leidschendam, 1 mei 2018

Ymke Thomas-van der Werff

TTapp
Het UBT-bestuur is benaderd door de maker van TTapp. Dit is een app voor de mobiele telefoon om
rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een wedstrijdkaart, uitslagen in te voeren en die uitslagen,
standen en percentages te bekijken. De NTTB gebruikt deze app, maar is klant en geen eigenaar. De
app biedt ook de mogelijkheid om live, vanuit een andere speelzaal of de huiskamer, het verloop van
wedstrijden te volgen, via de zogeheten telbordfunctie. Het bestuur is bezig met de technische kant
van het verhaal, maar in de eerste plaats speelt het financiële aspect hiervan. De kosten zijn namelijk
twee euro per speler per jaar en gezien de krappe begroting betekent dit één op één voor onze leden
een contributieverhoging van twee euro. Wilt u dit met uw leden bespreken, zodat we in de ALV een
beeld krijgen van hoe de verhoudingen hierover bij de UBT'ers liggen?

KALENDER VOOR HET SEIZOEN 2018-2019
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11 feb
18 feb
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29 apr
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vrijdag
17 aug
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5 okt
12 okt
19 okt
26 okt
2 nov
9 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
14 dec
21 dec
28 dec
4 jan
11 jan
18 jan
25 jan
1 feb
8 feb
15 feb
22 feb
1 mrt
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
5 apr
12 apr
19 apr
26 apr
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week 1
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week 3
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week 4
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week 6
week 7
week 8
Sinterklaasweek
Week 9
kwartfinales
kerstvakantie
kerstvakantie
halve finales
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15
voorjaarsvakantie
week 16
week 17
week 18
finales
p/d-wedstr
zeskampen
19 apr Goede Vrijdag
22 apr Tweede Paasdag
meivakantie
meivakantie

AANMELDINGSFORMULIER voor het seizoen 2018 – 2019
INLEVEREN uiterlijk 1 juli 2018 bij:
Jeannette van der Valk, Westergosingel 92, 2548 NC Den Haag
telefoon: 070 – 3213732; e-mail: jvdvalk44@hotmail.com
NAAM VERENIGING:
Bestuur:
Voorzitter
Naam
Adres, incl. postcode
en woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon 's avonds
E-mailadres
Secretaris
Naam
Adres, incl. postcode
en woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon 's avonds
E-mailadres
Penningmeester
Naam
Adres, incl. postcode
en woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon 's avonds
E-mailadres
Wedstrijdsecretaris
Naam
Adres, incl. postcode
en woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon 's avonds
E-mailadres

Speelzaal:
Naam vereniging
Adres speelzaal
Telefoon
Speelavond(en)
Aanvangsuur
Aantal beschikbare tafels
Bijzonderheden over de
toegangsregels
Opgave teams voor de competitie:
Team 1 in de

klasse

Team 6 in de

klasse

Team 2 in de

klasse

Team 7 in de

klasse

Team 3 in de

klasse

Team 8 in de

klasse

Team 4 in de

klasse

Team 9 in de

klasse

Team 5 in de

klasse

Team 10 in de

klasse

Opgave teams voor het bekertoernooi:
(achter de klasse de teamnummers vermelden)
Ereklasse:

2e klasse:

Overgangsklasse:

3e klasse:

1e klasse:

Opmerkingen/toelichting:
➢

Alle gevraagde gegevens invullen

➢

De inschrijving van de teams is gebaseerd op de eindstand van de vorige competitie, inclusief
de resultaten van de promotie-degradatiewedstrijden

➢

Afwijkingen daarop, wensen voor het wedstrijdrooster, enz. vermelden op een bijlage.
Daarop de naam van de vereniging vermelden

➢

Voor elke twee teams is per speelavond minimaal één tafel nodig

Opgave indirecte leden voor het seizoen 2018 – 2019
Naam vereniging:
Attentie:
- Alle leden in een team indelen;
- Alle gegevens invullen

Team Voor- en achternaam

Reg. nr.

Mobiel (06-) nummer

E-mailadres

Statuten
Huidige tekst
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Unie van
Bedrijfstafeltennisverenigingen”, hierna te
noemen UBT.
OPRICHTINGSDATUM
Artikel 2
De UBT is opgericht op 11 september 1947.

DOEL
Artikel 3
De UBT stelt zich ten doel met wettige middelen
de tafeltennissport te bevorderen en wel in het
bijzonder onder het personeel van bedrijven en
instellingen.
MIDDELEN
Artikel 4
De UBT tracht dit doel te bereiken door:
1. het leggen van contact tussen
tafeltennisorganisaties;
2. het uitschrijven van competities en
bekerwedstrijden alsmede het organiseren
van of behulpzaam zijn bij toernooien;
3. het verspreiden van de internationale
spelregels;
4.
andere wettige middelen.
VESTIGING

Nieuwe tekst
NAAM
Artikel 1
De vereniging heet “Unie van
Bedrijfstafeltennisverenigingen”, hierna afgekort
als 'UBT'.
OPRICHTINGSDATUM
Artikel 2
De UBT is opgericht op 11 september 1947.
VESTIGING
Artikel 3
De UBT is gevestigd in Den Haag.
DOEL
Artikel 4
Het doel van de UBT is de tafeltennissport te
bevorderen, in het bijzonder onder het personeel
van bedrijven en instellingen.

Toelichting
Tekst gemoderniseerd.

MIDDELEN
Artikel 5
De UBT doet dit door het organiseren van
competities en een bekertoernooi en van andere
toernooien en evenementen.

Tekst ingekort en gemoderniseerd.

Ongewijzigd.

Was artikel 5, iets naar boven gehaald; is
logischer: hoe heet je, wanneer ben je geboren
en daarna: waar woon je.
Kortere tekst.

Is artikel 3 geworden.

Artikel 5
De UBT is gevestigd te Den Haag.
LEDEN
Artikel 6
De UBT bestaat uit:
1.
directe leden;
2.
indirecte leden;
3.
ereleden en leden van verdienste;
4.
donateurs.
Artikel 7
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten
verenigingen.
Artikel 8
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de
directe leden, voor zover zij als zodanig zijn
aangemeld bij het bestuur.
Artikel 9
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke
of rechtspersonen die als zodanig door een
ledenvergadering zijn benoemd.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die
de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Artikel 11
Het lidmaatschap, behoudens dat genoemd in
artikel 9, wordt verkregen door schriftelijke
aanmelding bij de secretaris van de UBT, onder
voorbehoud van acceptatie.
Artikel 12
Het beëindigen van het lidmaatschap is nader
geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
LEDENVERGADERING

LEDEN
Artikel 6
De UBT bestaat uit:
1.
directe leden;
2.
indirecte leden;
3.
ereleden en leden van verdienste;
4.
donateurs.
Artikel 7
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten
verenigingen.
Artikel 8
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de
directe leden, voor zover zij als zodanig zijn
aangemeld bij het bestuur.
Artikel 9
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke
of rechtspersonen met bijzondere verdiensten
voor de UBT of voor de tafeltennissport in het
algemeen.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die
de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage.

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Duidelijker tekst. '… als zodanig zijn benoemd…
zegt eigenlijk niets.

Ongewijzigd

Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement.
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen.

LEDENVERGADERING

Het staat dus in het Huishoudelijk Reglement. En
hoeft dus hier niet te worden vermeld. Kan hier
vervallen.
Beter taalgebruik

Artikel 13
Eénmaal per jaar dient een algemene
ledenvergadering te worden gehouden.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen
worden belegd op voorwaarden, nader geregeld
in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 14
Directe leden hebben de plicht de
ledenvergadering bij te wonen.
Artikel 15
Directe leden en ereleden hebben het recht één
stem uit te brengen. Directe leden brengen
bovendien één stem uit voor elk tiental indirecte
leden dat bij hen is aangesloten. De toestand, 1
maand voorafgaande aan de datum van de
ledenvergadering, is bepalend voor het aantal
stemmen.
BESTUUR
Artikel 16
Het bestuur, dat uit ten minste 3 personen
bestaat, wordt gekozen door de stemgerechtigde
leden, uit de indirecte leden en ereleden, alles op
voorwaarden nader geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.
GELDMIDDELEN
Artikel 17
De inkomsten van de UBT worden verkregen
door:
1. de contributie van de directe en indirecte
leden;
2. de bijdragen van donateurs;
3. andere baten.

Artikel 11
Eénmaal per jaar wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden. Een buitengewone
ledenvergadering kan worden belegd op
voorwaarden, nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement.
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen.
Dit staat ook in het Huishoudelijk Reglement.
Dubbel vermelden is niet goed. Het hoort in het
Huishoudelijk Reglement, dus kan hier vervallen.

BESTUUR
Artikel 12
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
De leden van het bestuur worden gekozen door
de directe leden en ereleden, uit de indirecte
leden en ereleden.

Duidelijker taalgebruik en alleen wat relevant is.

GELDMIDDELEN
Artikel 13
De UBT krijgt zijn inkomsten door:
1. de contributie van de directe en indirecte
leden;
2. de bijdragen van donateurs;
3. andere baten.

Beter taalgebruik.
De laatste zin is hier niet relevant en kan dus
vervallen.

Het bedrag van de contributie alsmede het
beheer van de gelden wordt nader geregeld in
het Huishoudelijk Reglement.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
De ledenvergadering stelt een Huishoudelijk
Reglement vast, waarbij die onderwerpen zullen
worden geregeld, waarin niet is voorzien in deze
Statuten. Het Huishoudelijk Reglement mag niet
in strijd zijn met de Statuten.
WIJZIGING
Artikel 19
Een voorstel tot wijziging van de Statuten kan
slechts worden aangenomen door een
ledenvergadering die ten minste 14 dagen
tevoren is aangekondigd, waarbij ten minste drie
kwart van het aantal uit te brengen stemmen
aanwezig is en ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen zich met het
voorstel accoord verklaart.
Indien het aantal uit te brengen stemmen niet
aanwezig is, wordt binnen 14 dagen een nieuwe
vergadering uitgeschreven waarin, ongeacht het
aantal uit te brengen stemmen wijzigingen
kunnen worden aangenomen met een
meerderheid van twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.

REGLEMENTEN
Artikel 14
De ledenvergadering stelt reglementen vast. In
die reglementen zijn onderwerpen geregeld
waarin deze Statuten niet voorzien. Ze mogen
niet strijdig zijn met de Statuten.

De ledenvergadering stelt niet alleen het
Huishoudelijk Reglement vast, maar ook de
andere (zoals het Competitiereglement). Dat
moet hier dus ook worden vermeld; de kop is
daarop aangepast. Verder is het taalgebruik
vereenvoudigd.

WIJZIGING
Artikel 15
De Statuten kunnen worden gewijzigd. Een
voorstel tot wijziging kan worden ingediend door:
a. het bestuur;
b. drie indirecte leden.
Het voorstel wordt geagendeerd voor de
ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging
wordt besloten.

Is lastig leesbaar. Puntsgewijs (in drie artikelen) is
beter. Bovendien toegevoegd wie zo'n voorstel
mag indienen. Voorts: als het quorum niet
aanwezig is, hoeft niet per se een nieuwe
vergadering te worden belegd; je kunt dat ook
aan de indiener overlaten, die vindt het
belangrijk genoeg om dat wel te doen of denkt
"als zo weinig verenigingen de moeite nemen om
hiervoor te komen opdagen, laat dan maar
zitten."

Artikel 16
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen
als ten minste drie kwart van het aantal uit te
brengen stemmen in de vergadering
aanwezig is (quorum).
2. Als het quorum niet aanwezig is kan de
indiener van het voorstel binnen twee weken
een nieuwe vergadering bijeen (doen)
roepen, waarin ongeacht het aantal
aanwezige stemmen besluitvorming mogelijk
is.
Artikel 17

ONTBINDING
Artikel 20
Het in artikel 19 bepaalde is overeenkomstig van
toepassing op ontbinding van de UBT.
In geval van ontbinding bepaalt de
ledenvergadering op welke wijze de boedel van
de UBT zal worden vereffend.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Degene of de vereniging die toetreedt tot de UBT
onderwerpt zich aan de bepalingen, genoemd in
de Statuten en de Reglementen.
Artikel 22
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2
juni 1999.

Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen voor het voorstel is.
ONTBINDING
Artikel 18
Bij een voorstel tot ontbinding van de UBT wordt
de procedure, genoemd in de artikelen 15, 16 en
17 gevolgd. Bij ontbinding bepaalt de
ledenvergadering hoe de boedel van de UBT
wordt vereffend.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
Directe en indirecte leden die toetreden tot de
UBT accepteren de bepalingen, genoemd in de
Statuten en Reglementen.
Artikel 20
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13
juni 2018.

Duidelijker taalgebruik.

Moderner taalgebruik.

Datum wijzigen.

Huishoudelijk reglement
Huidige tekst
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31
mei.

Artikel 2
De regelen voor leden van de UBT berusten op:
1.
de Statuten;
2.
het Huishoudelijk Reglement;
3.
het Competitiereglement;
4.
het Bekerreglement;
5.
het Toernooireglement;
6.
de besluiten van de ledenvergaderingen;
7.
de bestuursbesluiten, zoals genoemd in
artikel 30.
LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 3

Nieuwe tekst
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30
april.
Artikel 2
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 3
De regels voor leden van de UBT berusten op:
1. de Statuten en Reglementen;
2. de besluiten van de ledenvergaderingen;
3. de bestuursbesluiten.

LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Toelichting
In verband met het uit te brengen financiële
jaarverslag een maand vervroegd.

In de huidige tekst van artikel 6 geldt het
lidmaatschap voor één verenigingsjaar. Dat
houdt in dat er na 31 mei (nu 30 april) even geen
leden zijn. In de ALV (half juni)
vertegenwoordigen de verenigingen dus eigenlijk
niemand. Daarom is het begrip 'seizoen'
toegevoegd en geldt het lidmaatschap voor één
seizoen (tot en met 30 juni).
De punten 2, 3, 4 en 5 zijn samengevoegd, maakt
het korter.

Dit hoofdstuk is hier en daar onlogisch van
opbouw. Het gaat over de leden van de UBT en
het begint met hoe je erelid wordt. Alsof dat het
belangrijkste is. Ook is niet goed duidelijk hoe
lang iemand lid is: een verenigingsjaar of elk jaar
weer.
Dit artikel komt lager in dit hoofdstuk terug.

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die
wegens bijzondere verdiensten jegens de UBT of
de tafeltennissport in het algemeen, op
voordracht van het bestuur of van ten minste
drie directe leden, als zodanig zijn benoemd door
een ledenvergadering. Het voorstel betreffende
deze benoeming moet ten minste drie kwart van
de geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben
verenigd.
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van
het bestuur een aan deze benoeming verbonden
onderscheidingsteken
Artikel 4
Het direct lidmaatschap wordt verkregen door
schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het
bestuur beslist over de acceptatie van het
adspirant-direct lid.
Artikel 5
Het indirect lidmaatschap wordt verkregen door
schriftelijke aanmelding -via het directe lid- bij de
secretaris, met overlegging van een recente
pasfoto. Het bestuur beslist over de acceptatie
van het adspirant-indirect lid.
Artikel 6
Het lidmaatschap is voor alle leden bindend voor
één verenigingsjaar, tenzij het wordt beëindigd
op voorwaarden zoals bepaald in artikel 7.

Artikel 4
Een vereniging wordt direct lid door aanmelding
bij de secretaris. Het bestuur kan aanvullende
informatie vragen en beslist over de acceptatie.

Moderner taalgebruik.
Bovendien is het huidige artikel 8 met dit artikel
samengevoegd.

Artikel 5
Als dat voor de eerste keer is wordt een persoon
indirect lid door aanmelding bij de secretaris. Dat
gaat via het directe lid. Daarbij wordt een pasfoto
overlegd. Na acceptatie verstrekt de secretaris
een legitimatiekaart met registratienummer, die
elk seizoen kan worden gebruikt.
Artikel 6
Het lidmaatschap geldt voor één seizoen, tenzij
het tussentijds wordt beëindigd door royement
of overlijden. Bij elk volgend seizoen worden
directe en indirecte leden opnieuw aangemeld.

Moderner taalgebruik.
Ook vermeld dat overlegging van een pasfoto
alleen bij de eerste aanmelding moet. Want bij
elke volgende aanmelding blijft de
legitimatiekaart geldig.
Het vermelde in het huidige artikel 20 over de
legitimatiekaart kan dan vervallen.
Door toevoeging van 'het seizoen' naast 'het
verenigingsjaar' zijn mensen nu lid tot en met
juni en heeft de UBT tijdens de ALV leden.
Beëindiging van het lidmaatschap door overlijden
of royement staat in het huidige artikel 7 en is nu
met dit artikel samengevoegd.
Dit is de juiste plaats van dit artikel.

Artikel 7

Ereleden en leden van verdienste worden door
de ledenvergadering benoemd. De voordracht
tot benoeming ligt bij:
a. het bestuur; een direct lid kan bij het bestuur
-in de periode voorafgaand aan die
vergadering- een voorstel daartoe doen;
b. een indirect lid als de kandidaat een
bestuurslid is.
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van
het bestuur een onderscheidingsteken.

Artikel 7
Het lidmaatschap van directe leden eindigt door
:

Wat ereleden en leden van verdienste zijn, is hier
verwijderd en staat nu in de Statuten.
De procedure rond de benoeming kan tot
vervelende situaties leiden. Stel: iemand die veel
voor de UBT heeft gedaan, stopt daarmee. In het
bestuur wordt overwogen haar te benoemen tot
lid van verdienste. Maar besluit dat daarvoor
toch meer 'verdiensten' nodig zijn, de waarde
van de titel zou anders devalueren. In de ALV
krijgt zij lovende woorden van de voorzitter,
waarop iemand in de vergadering spontaan
voorstelt haar te benoemen tot lid van
verdienste. Het bestuur kan dan de argumenten
aanvoeren waarom dat niet wenselijk is, maar
voor de betrokkene (die dit moet aanhoren) is
die discussie aanhoren heel erg.
Ook stemmen is niet goed. De betrokkene zal
maar horen dat hij 'met 25 stemmen voor en 8
stemmen tegen' is benoemd tot lid van
verdienste. Stemmen komt in de praktijk ook niet
voor: het applaus, volgend op het voorstel kan
worden gezien als instemming.
Dus geen 'spontane' voorstellen. Geef het
bestuur het vertrouwen om zo'n voordracht goed
te overwegen. Als een lid met zo'n idee zou
komen, overlegt hij dat met het bestuur. Alleen
als het om een zittend bestuurslid gaat, moet het
bestuur, om integriteitsredenen, het aan een
ander overlaten. Maar ook dat na zorgvuldige
overweging.
Vervalt.
Voor directe leden 'door opzegging' is logisch.

1.
opzegging door het directe lid.
Het lidmaatschap van indirecte leden eindigt
door:
1.
royement;
2.
overlijden.
Artikel 8
Directe leden dienen bij aanmelding aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
1.
opgave van de samenstelling van het
verenigingsbestuur;
2.
opgave van alle door het bestuur te
vragen gegevens.
Artikel 9
Directe leden hebben de volgende rechten:
1.
toegang tot de ledenvergaderingen;
2.
het stemrecht over zaken;
3.
het actief kiesrecht;
4. deelneming aan toernooien door of namens
de UBT georganiseerd en voor zover zij
daarvoor zijn uitgenodigd;
5.
deelneming aan andere evenementen
door of namens de UBT georganiseerd en voor
zover zij daarvoor zijn uitgenodigd.
Artikel 10
Indirecte leden hebben de volgende rechten:
1.
toegang tot de ledenvergaderingen;
2.
het passief kiesrecht;
3.
deelneming aan de competitie en het
bekertoernooi;
4. deelneming aan toernooien door of namens
de UBT georganiseerd en voor zover zij
daarvoor zijn uitgenodigd;

Voor indirecte leden 'door overlijden of
royement' is opgenomen in artikel 6. Zo is het
duidelijker dat in 'normale gevallen' het
lidmaatschap eindigt na afloop van elk seizoen.
Vervalt. Is te bureaucratisch. Dat aanvullende
informatie kan worden gevraagd staat nu in
artikel 4.

Artikel 8
Directe leden hebben de volgende rechten:
a. toegang tot de ledenvergaderingen;
b. het stemrecht over zaken;
c. het actief kiesrecht;
d. deelneming aan activiteiten, door of namens
de UBT georganiseerd.

Door in de punten 4 en 5 'toernooien' en 'andere
activiteiten' samen te voegen kan het korter.
'… voor zover zij daarvoor zijn uitgenodigd'
vervalt, is overbodig.

Artikel 9
Indirecte leden hebben de volgende rechten
a. toegang tot de ledenvergaderingen;
b. het passief kiesrecht;
c. deelneming aan de competitie en het
bekertoernooi;
d. deelneming aan andere activiteiten, door of
namens de UBT georganiseerd.

Zelfde toelichting als hierboven.

5.
deelneming aan andere evenementen
door of namens de UBT georganiseerd en voor
zover zij daarvoor zijn uitgenodigd.
Artikel 11
Ereleden hebben de volgende rechten:
1.
toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het stemrecht over zaken;
3. het actief kiesrecht;
4. het passief kiesrecht;
5.
deelneming aan evenementen door of
namens de UBT georganiseerd en voor zover zij
daarvoor zijn uitgenodigd.
Artikel 12
Leden van verdienste hebben de volgende
rechten:
1.
toegang tot de ledenvergaderingen;
2. deelneming aan evenementen door of
namens de UBT georganiseerd en voor zover
zij daarvoor zijn uitgenodigd.
SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 13
Het indirecte lid dat door woorden of daden de
geregelde gang van zaken in de UBT bemoeilijkt,
haar goede naam in gevaar brengt of op andere
wijze de belangen van de UBT benadeelt, kan
door het bestuur voor ten hoogste één jaar
worden geschorst van de in artikel 10 genoemde
rechten.
Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op
een direct lid kan het bestuur van dat directe lid
van dezelfde rechten worden geschorst.

Artikel 10
Ereleden hebben de volgende rechten:
a. toegang tot de ledenvergaderingen;
b. het stemrecht over zaken;
c. het actief kiesrecht;
d. het passief kiesrecht;
e. deelneming aan activiteiten, door of namens
de UBT georganiseerd.

Zelfde toelichting als hierboven.

Artikel 11
Leden van verdienste hebben de volgende
rechten:
a. toegang tot de ledenvergaderingen;
b. deelneming aan activiteiten, door of namens
de UBT georganiseerd.

Zelfde toelichting als hierboven.

SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 12
Een indirect lid, erelid of lid van verdienste kan
door het bestuur worden geschorst van de in
artikel 9, 10 of 11 genoemde rechten als hij:
a) door woorden of daden de geregelde gang
van zaken in de UBT bemoeilijkt, de goede
naam van de UBT in gevaar brengt of op
andere wijze de belangen van de UBT
benadeelt;
b) bestuurslid is van het directe lid dat voldoet
aan de in lid a genoemde voorwaarden;

Erelid en lid van verdienste ben je 'voor het
leven'. Je weet nooit of de verhouding tussen hen
en de UBT goed blijft. Gaat zo'n persoon na
verloop van tijd (naar buiten toe) kwaadspreken
van de UBT, dan moet schorsing mogelijk zijn.
Anders houdt hij het recht tot bezoek van de ALV
en zelfs het stemrecht daar.
De huidige artikelen 13, 14 en 15 samengevoegd
in één artikel 12.

c) door een direct lid is geschorst of geroyeerd
en dat directe lid het bestuur vraagt die
maatregel over te nemen;
d) bestuurslid is van een direct lid dat zijn
financiële verplichtingen jegens de UBT niet
nakomt;
De in de leden a, b en c genoemde schorsing
geldt voor ten hoogste één jaar; de schorsing,
genoemd in lid d geldt totdat de schuld is
voldaan.
Artikel 14
Een direct lid dat een indirect lid heeft geschorst
of geroyeerd, kan het bestuur verzoeken dat
indirecte lid te schorsen van de in artikel 10
genoemde rechten. Indien het bestuur een
zodanig besluit neemt kan het vervolgens de
ledenvergadering voorstellen dat indirecte lid te
royeren. Hierbij worden de procedures, genoemd
in de artikelen 13, 16, 17 en 18 in acht genomen.
Artikel 15
Van het directe lid, dat zijn financiële
verplichtingen jegens de UBT niet nakomt,
kunnen door het bestuur één of meerdere
bestuursleden worden geschorst van de in artikel
10 genoemde rechten tot het moment waarop
de schuld is voldaan.
Artikel 16
1. Indirecte leden kunnen op gronden van de
artikelen 13, 14 en 15 worden geroyeerd
door een ledenvergadering en wel op
voorstel van het bestuur of op voorstel van
ten minste drie stemgerechtigde leden en

Artikel 13
Een volgens artikel 12 geschorst indirect lid,
erelid of lid van verdienste kan op grond van de
in dat artikel genoemde voorwaarden worden
geroyeerd.

Betere tekst.

met een meerderheid van twee derde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan weigeren een
royementsvoorstel in een ledenvergadering toe
te lichten.
2. Een royement kan voor zowel beperkte als
onbeperkte tijd worden opgelegd. Indien
sprake is van een beperkte tijd kunnen aan
de opheffing voorwaarden worden
verbonden.
Artikel 17
Geschorste en geroyeerde leden worden
schriftelijk van de beslissing op de hoogte
gesteld. Het betreffende directe lid ontvangt
daarvan een afschrift.
Geschorste leden hebben het recht beroep in te
stellen tegen de schorsing en wel bij de
eerstkomende ledenvergadering.
Artikel 18
Royementen kunnen op voorstel van het bestuur
of van 3 stemgerechtigde leden en met een
meerderheid van twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, worden opgeheven.
Financiële verplichtingen dienen te worden
nagekomen.
LEGITIMATIE
Artikel 19
Indirecte leden dienen in het bezit te zijn van een
door het bestuur verstrekte legitimatiekaart.
Deze kaart moet bij alle wedstrijden en
toernooien op verlangen worden getoond aan
het bestuur, de toernooiorganisatie en aan de
aanvoerder van de tegenpartij.

Dat besluit neemt een ledenvergadering, op
voorstel van het bestuur of van ten minste drie
stemgerechtigde leden, met een meerderheid
van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan weigeren een royementsvoorstel
in een ledenvergadering toe te lichten.
Een royement kan voor zowel beperkte als
onbeperkte tijd worden opgelegd. Bij een
beperkte tijd kunnen aan de opheffing
voorwaarden worden verbonden.
Artikel 14
Het bestuur stelt het geschorste of geroyeerde
lid, alsmede het betrokken directe lid, van het
besluit op de hoogte.
Een geschorst lid kan tegen het besluit beroep
instellen; hij doet dat in de eerstkomende
ledenvergadering.
Artikel 15
Royementen kunnen worden opgeheven. Dat
besluit neemt een ledenvergadering, op voorstel
van het bestuur of van ten minste drie
stemgerechtigde leden, met een meerderheid
van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Financiële verplichtingen worden nagekomen.
LEGITIMATIE
Artikel 16
De in artikel 5 genoemde legitimatiekaart moet,
op verzoek van het bestuur of de aanvoerder van
de tegenpartij, worden getoond. Voor het niet
kunnen tonen kan een boete worden opgelegd.

Betere tekst.

Betere tekst.

Betere tekst.
De tekstdelen over toernooien vervallen; gaat
het om een 'UBT-toernooi', dan is 'aan het
bestuur' aan de orde, over andere toernooien
gaat dit reglement niet.

Voor het niet kunnen tonen van de
legitimatiekaart kan een boete worden opgelegd.
Artikel 20
Legitimatiekaarten worden pas uitgereikt als is
voldaan aan het gestelde in artikel 5.
BESTUUR
Artikel 21
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste zeven personen. Hiertoe behoren in
ieder geval een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

Artikel 22
De bestuursleden worden voor de tijd van twee
jaren gekozen uit de indirecte leden en ereleden
en door de directe leden en ereleden. Alle
bestuursleden worden in functie gekozen. Zij
dienen 18 jaar of ouder te zijn.
De bestuursleden zijn volgens een rooster
aftredend, met dien verstande dat de voorzitter,
secretaris en penningmeester niet gelijktijdig
aftredend zijn. Bestuursleden mogen zich na elke
termijn van twee jaren herkiesbaar stellen.
Artikel 23
Het bestuur is belast met:
1.
werkzaamheden, voortvloeiende uit
artikel 4 van de Statuten;

Vervalt, is al gereld in artikel 5.

BESTUUR
Artikel 17
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen.
Hiertoe behoren in ieder geval een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester; het kan
worden aangevuld met een competitieleider en
een commissaris toernooien & evenementen.

Artikel 18
De bestuursleden worden gekozen uit de
indirecte leden en ereleden en door de directe
leden en ereleden. Een bestuurslid is 18 jaar of
ouder. Bestuursleden worden in functie gekozen.
De zittingstermijn van een bestuurslid is twee
jaren. Ze zijn aftredend volgens een rooster,
waarin de voorzitter, secretaris en
penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.
Na elke termijn mogen zij zich herkiesbaar
stellen.
Artikel 19
Het bestuur is belast met:
1. de werkzaamheden, voortvloeiende uit artikel
5 van de Statuten;

Het is duidelijker om de andere bestuursleden
(competitieleider en commissaris toernooien &
wedstrijden) hier ook te noemen. Maar: om de
handen in de toekomst vrij te houden, hen
vermelden als aanvullend op de verplichte
voorzitter, secretaris en penningmeester.
De huidige naam 'commissaris toernooien en
wedstrijden' vervangen door 'commissaris
toernooien en evenementen'. Het woord
'wedstrijden ' zegt niets (competitiewedstrijden
doet hij niet en daar tegenover weer wel de
organisatie van de zeskampen en het regelen van
deelname aan het NK.
Betere tekst.

'… al dan niet uit zijn midden voortkomende…'
Geschrapt; is niet aan de orde.

2.
uitlegging en handhaving van de in artikel
2 genoemde reglementen en besluiten.
Het kan zich daarbij doen bijstaan door, al dan
niet uit zijn midden voortkomende, commissies.
De leden van deze commissies worden door het
bestuur benoemd.
Artikel 24
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt of
gedurende langere tijd zijn taak niet kan
uitoefenen, kan het bestuur ter vervulling van de
opengevallen plaats een indirect lid aanwijzen
voor de periode tot de eerstkomende
ledenvergadering.
Artikel 25
De voorzitter is onder meer belast met:
1. het leiden van de bestuursvergaderingen en
de ledenvergaderingen alsmede het regelen
van de voor deze vergaderingen te
verrichten werkzaamheden;
2.
de vertegenwoordiging van het bestuur.
Artikel 26
De secretaris is onder meer belast met:
1.
het onderhouden van de
ledenadministratie;
2.
het voeren van de correspondentie;
3. het notuleren van de vergaderingen en het
bekend maken van de notulen aan de
deelnemers van die vergaderingen vóór de
daaropvolgende vergadering;
4.
het uitbrengen van een jaarverslag aan
de algemene ledenvergadering;
5.
het vervangen van de voorzitter bij diens
afwezigheid.

2. uitlegging en handhaving van de in artikel 3
genoemde reglementen en besluiten.
Het kan zich daarbij doen bijstaan door
commissies. De leden van deze commissies
worden door het bestuur benoemd.
Artikel 20
Als een bestuurslid tussentijds aftreedt of
gedurende langere tijd zijn taak niet kan
uitoefenen, kan het bestuur, ter vervulling van de
opengevallen plaats, een indirect lid of erelid
aanwijzen. Dit kan tot de eerstkomende
ledenvergadering.
Artikel 21
De voorzitter is onder meer belast met:
1. het leiden van de bestuurs- en
ledenvergaderingen en het regelen van de
werkzaamheden voor deze vergaderingen;
2. de vertegenwoordiging van het bestuur.

Vrijwel ongewijzigd.
'of erelid' toegevoegd.

Artikel 22
De secretaris is onder meer belast met:
1. het onderhouden van de ledenadministratie;
2. het voeren van de correspondentie;
3. het verzorgen en ter beschikking stellen van
de stukken voor de vergaderingen;
4. het uitbrengen van een jaarverslag aan de
algemene ledenvergadering;
5. het vervangen van de voorzitter bij diens
afwezigheid.

In punt 3 taken rond vergaderingen genoemd,
niet alleen notuleren.

Vrijwel ongewijzigd.

Artikel 27
De penningmeester is onder meer belast met:
1. het beheren van de financiële middelen van
de UBT, het innen van de aan de UBT
toekomende gelden en het verrichten van
de benodigde betalingen;
2. het boekhouden van alle ontvangsten en
uitgaven, bezittingen en schulden alsmede
het bewaren van de stukken gedurende een
termijn van ten minste 10 jaren;
3. het uitbrengen van een financieel
jaarverslag aan de algemene
ledenvergadering en het indienen van een
begroting voor het komende
verenigingsjaar.
Artikel 28
De overige bestuursleden kunnen worden belast
met werkzaamheden, nader door het bestuur
vast te stellen.

Artikel 23
De penningmeester is onder meer belast met:
1. het beheren van de financiële middelen, het
innen van de contributies en andere gelden
en het verrichten van de benodigde
betalingen;
2. het boekhouden van alle ontvangsten en
uitgaven, bezittingen en schulden en het
bewaren van de stukken gedurende ten
minste 10 jaren;
3. het uitbrengen van een financieel jaarverslag
aan de algemene ledenvergadering en het
indienen van een begroting voor het komende
verenigingsjaar.

'… van de UBT …' geschrapt; dat is overbodig.

Artikel 24
De competitieleider is onder meer belast met:
1. het samenstellen van het
competitieprogramma;
2. het beoordelen en verder afhandelen van
uitstelaanvragen;
3. het beoordelen van de juistheid van de,
conform artikel 34 van het
Competitiereglement, tot stand gekomen
uitgestelde speeldata.
4. het vaststellen van speeldata van gestaakte
of (wegens niet opkomen) niet gespeelde
wedstrijden;
5. het verwerken van de uitslagen van
wedstrijden in standen en persoonlijke
prestaties en het publiceren daarvan;
6. het controleren van de gegevens op de
wedstrijdkaart, waaronder de

De Competitieleider en de Commissaris
tornooien & evenementen worden nu (in artikel
17) met name genoemd als bestuurslid. Dan is
het ook logisch dat de taken van deze twee ook
hier worden genoemd en niet in het Competitieen Bekerreglement.
De competitiecommissie bestaat niet meer,
daarom heet de hoofdcompetitieleider nu
competitieleider en zijn hier de taken van de
hoofdcompetitieleider en de
competitiecommissie samengevoegd.
De teksten zijn compacter gemaakt.

speelgerechtigdheid van de deelnemende
indirecte leden;
7. het opleggen van straffen en boetes;
8. het administreren van alle gegevens
gedurende een seizoen.
Artikel 25
Aan de taken van de commissaris, genoemd in
De commissaris toernooien & evenementen is
het bekerreglement, zijn de taken rond andere
onder meer belast met:
toernooien toegevoegd.
A. Bekertoernooi
1. het samenstellen van het
bekertoernooiprogramma;
2. het beoordelen en verder afhandelen van
uitstelaanvragen;
3. het verwerken van de uitslagen tot
vervolgronden en het publiceren daarvan;
4. het controleren van de gegevens op de
wedstrijdkaart, waaronder de
speelgerechtigdheid van de deelnemende
indirecte leden;
5. het opleggen van straffen en boetes;
6. het administreren van alle gegevens
gedurende een seizoen.
B. Andere toernooien en evenementen
1. het aankondigen van toernooien en
evenementen en het uitnodigen van
personen daarvoor;
2. het verwerken van de inschrijvingen in een
toernooiprogramma;
3. het (doen) organiseren en begeleiden van het
toernooi of evenement;
4. het publiceren van de uitslagen.
5. het administreren van alle gegevens
gedurende een seizoen.

Artikel 29
Het bestuur is voor al zijn handelingen
verantwoording schuldig aan de
ledenvergadering.
Artikel 30
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden,
maar mag niet in strijd zijn met de in artikel 2
genoemde reglementen en besluiten van de
ledenvergaderingen.
COMMISSIES
Artikel 31
Twee van de in artikel 23 genoemde commissies
zijn de Competitiecommissie en de
Protestcommissie.
Artikel 32
De Competitiecommissie wordt voor onbepaalde
tijd benoemd en staat onder leiding van de
Hoofdcompetitieleider, die tevens zitting heeft in
het bestuur. De taken van de
Competitiecommissie zijn nader geregeld in het
Competitiereglement.
Artikel 33
De Protestcommissie wordt voor onbepaalde tijd
benoemd. De commissie bestaat uit drie leden en
een reservelid, die niet bij eenzelfde direct lid
mogen zijn aangesloten. Leden van de
Protestcommissie dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Een lid van de commissie trekt zich uit de
commissie terug voor de duur dat de commissie
een zaak behandelt, waarin het directe lid,
waarbij hij is aangesloten, is betrokken, of in een
ander geval waarin van betrokkenheid sprake kan

Artikel 26
Het bestuur is voor al zijn handelingen
verantwoording schuldig aan de
ledenvergadering.
Artikel 27
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden,
maar mag niet in strijd zijn met de reglementen
en besluiten van de ledenvergaderingen.

Ongewijzigd

COMMISSIES

De competitiecommissie bestaat niet meer, de
competitieleider doet alles zelf.
Dit artikel heeft geen functie meer. Wel moet
duidelijk zijn dat de protestcommissie een
adviseur van het bestuur is en de kascommissie
van de leden.
Vervalt.

Artikel 28
De Protestcommissie is een adviescommissie van
het bestuur. De leden worden benoemd door het
bestuur, uit de indirecte leden en ereleden. De
zittingstermijn is voor onbepaalde tijd. Zij zijn 18
jaar of ouder. De commissie bestaat uit drie
leden en twee reserveleden, die niet bij
eenzelfde direct lid zijn aangesloten. Een
commissielid trekt zich terug voor de duur dat de
commissie een zaak behandelt, waarin het
directe lid waarbij hij is aangesloten, is

De UBT heeft nog maar 10 verenigingen. Bij 'een
zaak' zijn vaak twee verenigingen betrokken en
dan is de kans heel groot dat één van de drie
leden lid is van zo'n vereniging. Ook het
reservelid. Daarom liever twee reserveleden.

Iets ingekort

De tekst is vereenvoudigd.

zijn. In dat geval neemt het reservelid zijn plaats
in de commissie in.
De taken van de Protestcommissie zijn nader
geregeld in het Competitiereglement.
Artikel 34
De Kascommissie wordt door de
ledenvergadering benoemd uit de indirecte leden
en ereleden. De commissie bestaat uit drie leden.
De leden worden benoemd voor de tijd van ten
hoogste twee jaren. Leden van de Kascommissie
dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 35
De Kascommissie controleert ten minste éénmaal
per jaar en zo vaak als zij dat nodig oordeelt de
boeken en bescheiden van de penningmeester en
brengt over die controle verslag uit aan de
ledenvergadering. Goedkeuring van dat verslag
door de ledenvergadering déchargeert het
bestuur voor het gevoerde beheer.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 36
Het bestuur komt bijeen op verzoek van:
1.
de voorzitter;

betrokken, of als van andere betrokkenheid
sprake kan zijn. In dat geval neemt het eerste en
zo nodig het tweede reservelid zijn plaats in. De
taken van de Protestcommissie zijn nader
geregeld in het Competitiereglement.
Artikel 29
De Kascommissie is een adviescommissie van de
leden.
1. De leden worden benoemd door de
ledenvergadering, uit de indirecte leden en
ereleden. De zittingstermijn is ten hoogste
twee jaren. Zij zijn 18 jaar of ouder. De
commissie bestaat uit drie leden.
2. De commissie controleert ten minste
éénmaal per jaar en zo vaak als zij dat nodig
oordeelt de boekhouding van de
penningmeester en brengt daarover verslag
uit aan de ledenvergadering. Goedkeuring
van dat verslag door de ledenvergadering
déchargeert het bestuur voor het gevoerde
beheer.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 30
Het bestuur komt bijeen op afspraak of op
verzoek van een van de bestuursleden. Besluiten

De twee artikelen over de kascommissie zijn
samengevoegd.

De tekst is nu zoals het in de praktijk gaat.

2.

de meerderheid van het bestuur.

Artikel 37
Bestuursvergaderingen dienen ten minste twee
dagen tevoren te worden bijeengeroepen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen
indien ten minste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 38
De directe leden en ereleden komen bijeen op
verzoek van:
1.
het bestuur;
2.
drie directe leden; in dit geval dient de
aanvraag schriftelijk en gemotiveerd te worden
ingediend.
Convocaties voor ledenvergaderingen worden
ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de
directe leden, ereleden en leden van verdienste
De directe leden brengen de convocatie ter
kennis van de bij hen aangesloten indirecte
leden.

Artikel 39
Een door drie directe leden aangevraagde
vergadering dient door het bestuur binnen vier
weken na ontvangst van de aanvraag te worden
belegd, bij gebreke waarvan de directe leden het
recht hebben de vergadering zelf bijeen te
roepen en in de leiding te voorzien.

kunnen worden genomen als ten minste de helft
van het aantal bestuursleden aanwezig is.
De eerste zin kan vervallen, is overbodig. Wat
overblijft wordt toegevoegd aan het vorige
artikel.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 31
Het bestuur, de directe leden, de ereleden en
leden van verdienste komen bijeen op verzoek
van:
1.
het bestuur;
2.
drie directe leden; deze aanvraag wordt
schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur
ingediend.
Een convocatie voor een ledenvergadering wordt
ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de
directe leden, ereleden en leden van verdienste.
Een volgens lid 2 aangevraagde vergadering
wordt door het bestuur binnen vier weken na
ontvangst van de aanvraag belegd; anders doen
de directe leden dat zelf en voorzien zij in de
leiding. De directe leden brengen de convocatie
ter kennis van hun indirecte leden.

In de eerste zin toegevoegd: het bestuur en de
leden van verdienste.

De tekst is toegevoegd aan het vorige artikel.

Artikel 40
Jaarlijks wordt één algemene ledenvergadering
gehouden.
In deze vergadering worden onder meer
behandeld:
1.
de notulen van de vorige vergadering;
2.
de jaarverslagen van de secretaris en de
penningmeester;
3.
het verslag van de controle van de
kascommissie;
4.
de begroting voor het komende
verenigingsjaar;
5.
het vaststellen van de contributies en de
bedragen van de boetes;
6.
voorziening in bestuurs- en commissievacatures;
7.
de plannen voor het komende
verenigingsjaar;
8.
de voorstellen van het bestuur en van de
leden.
Artikel 41
Een ledenvergadering kan slechts besluiten
nemen indien ten minste de helft van het aantal
uit te brengen stemmen ter vergadering
aanwezig is (zie artikel 43). Indien dit aantal niet
wordt bereikt wordt binnen 14 dagen de
vergadering opnieuw bijeengeroepen en worden
de agendapunten, ongeacht het aantal
aanwezige stemmen, afgehandeld en besluiten
genomen.
Artikel 42
Directe leden zijn verplicht zich ter vergadering te
doen vertegenwoordigen door ten minste één

Artikel 32
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering worden onder
meer behandeld:
1.
de notulen van de vorige vergadering;
2.
de jaarverslagen van de secretaris,
penningmeester, competitieleider en
commissaris toernooien & evenementen;
3.
het verslag van de controle van de
kascommissie;
4.
de begroting voor het komende
verenigingsjaar;
5.
het vaststellen van de contributies en de
bedragen van de boetes;
6.
voorziening in bestuurs- en commissievacatures;
7.
de plannen voor het komende
verenigingsjaar;
8.
de voorstellen van het bestuur en van de
leden.
Artikel 33
1. Een ledenvergadering kan besluiten nemen
als ten minste de helft van het aantal uit te
brengen stemmen aanwezig is (quorum).
2. Wordt het quorum niet bereikt, dan wordt
binnen 14 dagen de vergadering opnieuw
bijeengeroepen; daarin worden de
agendapunten, ongeacht het aantal
aanwezige stemmen, afgehandeld en
besluiten genomen.
Artikel 34
Directe leden zijn verplicht in de vergadering
vertegenwoordigd te zijn door:

In lid 2 de competitieleider en de commissaris
t&e toegevoegd.

Puntsgewijs is duidelijker.

Betere tekst.
En minder dwingend.

persoon dat bij hen is aangesloten. De
vertegenwoordiger van het directe lid dient te
zijn voorzien van een volmacht tot stemmen,
ondertekend door een bestuurslid van het
directe lid, indien hij zelf geen deel uitmaakt van
dat bestuur.
Bij verhindering dienen de directe leden dit ten
minste 24 uur vóór de vergadering schriftelijk te
melden bij het bestuur, bij gebreke waarvan een
boete kan worden opgelegd.
VERKIEZING EN STEMMING
Artikel 43
Directe leden en ereleden beschikken over één
stem.
Directe leden beschikken bovendien over één
stem voor elk tiental indirecte leden dat bij hen is
aangesloten.
Indirecte leden en bestuursleden hebben geen
rechtstreeks stemrecht.

1. een bestuurslid;
2. een ander indirect lid dat bij het directe lid is
aangesloten. Deze is dan voorzien van een
volmacht tot stemmen, ondertekend door
een bestuurslid.
Bij verhindering meldt een direct lid dat vóór de
vergadering bij het bestuur; bij gebreke daarvan
kan een boete worden opgelegd.

Artikel 44
Kandidaatstelling voor functies in het bestuur
geschiedt door:
1.
het bestuur, in welk geval de kandidaten
worden vermeld in de convocatie voor de
vergadering;
2.
schriftelijke voordracht door ten minste
drie directe leden.

Artikel 36
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie
gebeurt door voordracht door:
1.
het bestuur, de kandidaten worden dan
vermeld in de convocatie voor de vergadering;
2.
ten minste drie directe leden, minimaal
een week vóór de vergadering waarna het
bestuur dit meldt aan de ontvangers van de
convocatie.
Artikel 37

Artikel 45

VERKIEZING EN STEMMING
Artikel 35
Directe leden en ereleden hebben één stem.
Daarnaast hebben directe leden één stem voor
telkens vijf indirecte leden die bij hen zijn
aangesloten.

De laatste zin geschrapt; het is niet relevant te
melden wie geen stemrecht heeft.
Een vereniging heeft één stem en voor elke 10
leden nog een stem. Dat stamt uit de tijd dat we
30 verenigingen hadden en zo'n 500 leden, wat
grofweg 80 stemmen opleverde. In 2017 leverde
de ledenlijst nog maar 28 stemmen op. We
hebben vier ereleden, die ook een stem hebben.
Dat is een onevenredig gewicht in de
stemverhouding. Om de balans terug te brengen
heeft een direct lid nu één stem extra bij 5
indirecte leden.
Kandidaten door drie directe leden een week
voor de vergadering, zodat bestuur en leden zich
daarop kunnen voorbereiden.

De huidige artikelen 45 en 46 zijn hier
samengevoegd.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over
personen schriftelijk.
Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij
één der stemgerechtigde leden of het bestuur
zich daartegen verzet.

Artikel 46
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter
een stembureau, bestaande uit drie personen. De
taak van het stembureau is:
1.
het uitreiken van de stembriefjes aan de
hand van de presentielijst;
2.
het in ontvangst nemen van de
stembriefjes;
3.
het bepalen van de geldigheid van de
stemmen;
4.
het maken van een proces-verbaal van de
stemming.
Ongeldige stembriefjes zijn:
1. stembriefjes die zijn ondertekend of die
buiten de vereiste aanduidingen enig ander
kenteken of mededeling bevatten;
2.
stembriefjes die namen van nietkandidaat gestelden bevatten;
3.
andere briefjes dan die voor de stemming
zijn uitgereikt.
Artikel 47
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in
artikel 42, is niet toegestaan.
Artikel 48

Over zaken wordt mondeling gestemd, over
personen schriftelijk. Gaat een schriftelijke
stemming over een bestuurslid, dan geeft de
voorzitter de leiding van de stemming over aan
eén van de aanwezigen.
Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij
één van de stemgerechtigde leden of het bestuur
zich daartegen verzet.
Vervalt. Veel te bureaucratisch. Samengevoegd
met het vorige artikel.

Artikel 38
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in
artikel 34, kan niet.
Artikel 39

Vriendelijker tekst. Verwijzing naar het
betreffende artikel aangepast.

De leden van het bestuur worden bij
afzonderlijke kandidaatstelling en per functie
gekozen.
Artikel 49
Indien er voor een vacature één kandidaat is
gesteld wordt deze door de vergadering gekozen
verklaard. Indien er meer dan één kandidaat is
gesteld wordt een stemming gehouden.

Artikel 50
Bij stemming beslist de absolute meerderheid,
tenzij anders is bepaald.
Bij verkiezing van personen wordt voor elke
vacature afzonderlijk gestemd. Indien bij een
dergelijke stemming geen van de kandidaten de
absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw
gestemd over de twee kandidaten die het
hoogste aantal stemmen verkregen waarna hij
wordt gekozen die het hoogste aantal stemmen
bij herstemmen heeft behaald. Indien bij deze
herstemming beide kandidaten een gelijk aantal
stemmen verkrijgen, beslist het lot.
Artikel 51
De uitslag van een stemming wordt door de
voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.

De leden van het bestuur worden bij
afzonderlijke kandidaatstelling en per functie
gekozen.
Artikel 40
Bij stemming beslist de absolute meerderheid,
tenzij anders is bepaald.
Is er voor een vacature één kandidaat, dan is
deze door de vergadering automatisch gekozen.
Als er meer kandidaten zijn wordt een stemming
gehouden. Voor elke vacature wordt afzonderlijk
gestemd. Als dan geen van de kandidaten de
absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw
gestemd over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben gekregen; daarna is de
kandidaat met de meeste stemmen gekozen. Als
beide kandidaten evenveel stemmen hebben
gekregen, beslist het lot.

De huidige artikelen 49 en 50 samengevoegd. De
tekst is verbeterd.

Vervalt. Samengevoegd met het vorige artikel.

Artikel 41
De uitslag van een stemming wordt door de
voorzitter aan de vergadering bekendgemaakt.

Ongewijzigd.

GELDMIDDELEN
Artikel 52
De in artikel 17 van de Statuten genoemde
contributies van de directe leden en indirecte
leden worden in de ledenvergadering
vastgesteld. Het bestuur is gerechtigd dispensatie
te verlenen van contributieplicht.
Artikel 53
De maximale bedragen van aan overtredingen
verbonden boetes worden in de
ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 54
Bij tussentijds toetreden tot de UBT is de volle
contributie verschuldigd.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap
wordt de reeds betaalde contributie niet
gerestitueerd, terwijl de nog te betalen
contributie in zijn geheel verschuldigd blijft.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN EN
OVERSCHRIJVING
Artikel 55
Het is aan indirecte leden niet toegestaan in
competitiewedstrijden en bekerwedstrijden uit
te komen voor een ander direct lid dan het
directe lid, waardoor zij voor het betreffende
verenigingsjaar zijn aangemeld, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 56.
Artikel 56
Voor overschrijving door indirecte leden van het
ene directe lid naar het andere directe lid gelden
door het bestuur te bepalen voorwaarden.

GELDMIDDELEN
Artikel 42
De contributies van de directe en indirecte leden
worden door de ledenvergadering vastgesteld.
Het bestuur mag dispensatie verlenen van
contributieplicht.

Kortere tekst.

Artikel 43
De maximale bedragen van aan overtredingen
verbonden boetes worden door de
ledenvergadering vastgesteld.
Artikel 44
De contributie geldt voor een volledig seizoen,
ook bij tussentijds toetreden of beëindigen van
het lidmaatschap. Het bestuur mag hiervan
dispensatie verlenen.

Vrijwel ongewijzigd.

Betere tekst.

Dit hoort in het competitiereglement en het
bekerreglement. Daar komt dit terug. Daarom
ook de kop van het hoofdstuk gewijzigd.

OVERSCHRIJVING
Artikel 45
Vóór 1 juli of twee weken voor de tweede
seizoenshelft kan een indirect lid overschrijving
aanvragen van het ene directe lid naar het
andere. Dat doet hij bij het bestuur. Daarbij hoort

Niet klantvriendelijk. Bij het lezen van het huidige
artikel weet je nog niets en moet je op de
website kijken. En daar staat een heel
bureaucratische regeling. De regeling is nu
vereenvoudigd en staat hier.

een verklaring dat het te verlaten directe lid
daarvan op de hoogte is en dat hij daar geen
schulden heeft.
ORGAAN
Artikel 57
Het officiële orgaan van de UBT draagt de naam
“Contact”.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
orgaan berust bij het bestuur.
WIJZIGING
Artikel 58
De hierna volgende artikelen gelden evenzeer
voor het Competitiereglement, het
Bekerreglement en het Toernooireglement.
Artikel 59
Voorstellen tot wijziging kunnen worden
ingediend door:
1.
het bestuur;
2. drie directe leden en wel schriftelijk en
gemotiveerd. In dit geval dient het bestuur
een ledenvergadering uit te schrijven ter
behandeling van het voorstel, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 39.
Artikel 60
Voorstellen tot wijziging kunnen slechts worden
aangenomen met een meerderheid van twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in
een ledenvergadering waar ten minste drie kwart
van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig
is. Wordt dit aantal niet bereikt dan is het
bepaalde in artikel 19, 2e alinea van de Statuten
van toepassing.

Vervalt. Contact bestaat niet meer.

WIJZIGING
Artikel 46
De hiernavolgende artikelen gelden ook voor het
Competitiereglement en het Bekerreglement.

Toernooireglement vervalt.

Artikel 47
De reglementen kunnen worden gewijzigd. Een
voorstel tot wijziging kan worden ingediend door:
a. het bestuur;
b. drie directe leden.
Het voorstel wordt geagendeerd voor de
ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging
wordt besloten.

Is lastig leesbaar. Puntsgewijs (in drie artikelen) is
beter. Bovendien toegevoegd wie zo'n voorstel
mag indienen. Voorts: als het quorum niet
aanwezig is, hoeft niet per se een nieuwe
vergadering te worden belegd; je kunt dat ook
aan de indiener overlaten, die vindt het
belangrijk genoeg om dat wel te doen of denkt
"als zo weinig verenigingen de moeite nemen om
hiervoor te komen opdagen, laat dan maar
zitten."

Artikel 48
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen als
ten minste drie kwart van het aantal uit te
brengen stemmen in de vergadering aanwezig is
(quorum).
2. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener
van het voorstel binnen twee weken een nieuwe
vergadering bijeen (doen) roepen, waarin
ongeacht het aantal aanwezige stemmen
besluitvorming mogelijk is.

Artikel 49
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen voor het voorstel is.

Artikel 61
Wijzigingen van de Reglementen treden
onmiddellijk na goedkeuring in werking.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 62
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk
Reglement, het Competitiereglement, het
Bekerreglement en het Toernooireglement niet
voorzien en bij verschil van opvatting over
interpretatie van de reglementen beslist het
bestuur.
Artikel 63
Van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement,
het Competitiereglement, het Bekerreglement en
het Toernooireglement dient een exemplaar
permanent in de speelruimte aanwezig te zijn.
Artikel 64
Waar in het Huishoudelijk Reglement, het
Competitiereglement, het Bekerreglement en het
Toernooireglement de redactie over personen in
de “hij-vorm” is weergegeven, worden zowel
mannen als vrouwen bedoeld.
Artikel 65
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2
juni 1999.

Artikel 50
Wijzigingen van de Reglementen treden
onmiddellijk na goedkeuring in werking.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 51
In de gevallen waarin de reglementen niet
voorzien en bij verschil van opvatting over
interpretatie van de reglementen beslist het
bestuur.

Ongewijzigd.

Kortere tekst.

Vervalt. Een papieren exemplaar is niet meer van
deze tijd. Via een telefoon kan de website
worden geraadpleegd.

Artikel 52
Waar in de reglementen de redactie over
personen in de 'hij-vorm' staat, worden zowel
mannen als vrouwen bedoeld.

Artikel 53
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13
juni 2018.

Datum wijzigen.

Competitie reglement
Huidige tekst
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op de jaarlijkse
competitie die de UBT organiseert op grond van
artikel 4 van de Statuten.
Het reglement heeft derhalve betrekking op alle
wedstrijden die door het bestuur worden
vastgesteld als onderdeel van de competitie.
COMPETITIE
Artikel 2
De competitie wordt verspeeld in de avonduren
van maandag tot en met vrijdag.
In de perioden, waarin geen
competitiewedstrijden worden verspeeld,
kunnen inhaalwedstrijden e.d. worden
vastgesteld.
Artikel 3
De competitie wordt verspeeld tussen teams van
ten minste 2 en ten hoogste 3 personen, die
moeten zijn aangesloten bij het zelfde directe lid.
Artikel 4
De teams zijn ingedeeld in klassen.
Artikel 5
Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór de
aanvang van de 2e helft van de competitie, wordt
door het bestuur de promotie-degradatieregeling
bekend gemaakt. Daarbij wordt tevens
vastgesteld welke klassering in de eindstand

Nieuwe tekst
Artikel 1
Dit reglement gaat over de jaarlijkse competitie
die de UBT organiseert op grond van artikel 5 van
de Statuten.

Toelichting
Duidelijker tekst.
De tweede zin zegt niets nieuws, dus vervalt.

COMPETITIE
Artikel 2
De competitie wordt gespeeld in de avonduren
van maandag tot en met vrijdag. In de perioden
waarin geen competitiewedstrijden zijn gepland,
kunnen inhaalwedstrijden e.d. worden
vastgesteld.

Vrijwel ongewijzigd.

Artikel 3
De competitiewedstrijden worden gespeeld
tussen teams van ten minste twee en ten
hoogste drie personen, die zijn aangesloten bij
hetzelfde directe lid.
Artikel 4
De teams zijn ingedeeld in klassen.
Artikel 5
1. Vóór de aanvang van de tweede
competitiehelft maakt het bestuur de
promotie-degradatieregeling bekend. Daarbij
wordt ook vastgesteld welke klassering in de
eindstand bepalend is voor de aanwijzing van

Deels gewijzigd.

Ongewijzigd.
Betere tekst.
Artikel 5 en 6 samengevoegd.

bepalend is voor de aanwijzing van de kampioen,
de promovendi en de degradanten.

Artikel 6
Het programma van de conform artikel 5 tot
stand gekomen promotie-degradatieregeling
wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de
competitie bekend gemaakt.
COMPETITIELEIDING
Artikel 7
De algemene leiding van de competitie berust bij
de Hoofdcompetitieleider (HCL), die voor wat
betreft de administratie wordt bijgestaan door de
Competitiecommissie (CC).
Artikel 8
De taak van de HCL omvat onder meer:
1.
het samenstellen van het
competitieprogramma, met inbegrip van
promotie-degradatiewedstrijden;
2.
het opleggen van straffen en boetes en
het registreren van de opgelegde straffen en
boetes gedurende een verenigingsjaar;
3.
het beoordelen van de noodzaak en het
verlenen of afwijzen van uitstel van wedstrijden,
het vaststellen van speeldata van uitgestelde
wedstrijden, het registreren van de uitgestelde
wedstrijden gedurende een verenigingsjaar en
het tijdig kennis geven van uitstel aan de
betrokken directe leden en aan de CC;

de kampioen, de promovendi en de
degradanten.
2. Het programma van de promotiedegradatiewedstrijden wordt zo spoedig
mogelijk na afloop van de competitie
bekendgemaakt.

COMPETITIELEIDING
Artikel 6
De leiding van de competitie berust bij de
Competitieleider (CL).

De competitiecommissie bestaat niet meer. De
Hoofdcompetitieleider heet nu Competitieleider.

De taken van de HCL en de CC zijn samengevoegd
in de taken van de CL en daarna verplaatst naar
het Huishoudelijk Reglement, bij de taken van de
andere bestuursleden.

4.
het vaststellen van speeldata van
gestaakte of (wegens niet opkomen) niet
gespeelde wedstrijden en het tijdig kennis geven
van deze data aan de betrokken directe leden en
aan de CC;
5.
het controleren van de juistheid van de,
conform artikel 40, in onderling overleg tot stand
gekomen uitgestelde speeldata.
Artikel 9
De taak van de CC omvat onder meer:
1.
het administreren van de uitslagen van
wedstrijden en het registreren gedurende een
verenigingsjaar van de uitslagen in schema’s per
klasse;
2.
het verwerken van de uitslagen in
standen;
3.
het bepalen van de behaalde persoonlijke
prestaties in de competitie en het registreren
daarvan gedurende een verenigingsjaar;
4.
het controleren van de op de
wedstrijdkaarten vermelde gegevens, waaronder
de speelgerechtigdheid van de indirecte leden,
die aan de wedstrijd hebben deelgenomen;
5.
het melden aan de HCL van een
vermoeden van onregelmatigheden,
geconstateerd tijdens het controleren van de
wedstrijdkaarten.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Directe leden zijn verplicht telkens voor een door
het bestuur te bepalen datum aan het bestuur
opgave te doen van alle indirecte leden. De
opgave moet zijn ingedeeld in teams met

AANMELDING VAN LEDEN
Artikel 7
Telkens vóór een door het bestuur te bepalen
datum doen de directe leden aan het bestuur
opgave van alle indirecte leden. De opgave is
ingedeeld in teams met vermelding van

Dit artikel en het volgende gaan over de
inschrijving en niet over deelneming aan
wedstrijden. Daarom het hoofdstuk een betere
naam gegeven.
Voorts de tekst verbeterd.

vermelding van teamnummer, klasse en
registratienummer. Een indirect lid mag slechts in
één team worden ingedeeld. Het laagste
teamnummer per klasse wordt gegeven aan het
team met het hoogste teampercentage. De
opgave vindt plaats op daarvoor bestemde
formulieren.
Artikel 11
1.
Het is niet toegestaan indirecte leden in
te delen in een lagere klasse dan in die, waarin zij
in de voorafgaande competitie hebben gespeeld,
met inachtneming van het promotie- en/of
degradatieresultaat.
2.
Indien het behaalde percentage van een
indirect lid in de voorafgaande competitie in ten
minste 50% van de gespeelde
competitiewedstrijden lager is dan 45% kan het
bestuur dispensatie verlenen van het gestelde in
lid 1 en het indirecte lid een klasse lager indelen.
3.
In zeer bijzondere gevallen kan het
bestuur afwijken van het gestelde in lid 2.

Artikel 12
Het is indirecte leden toegestaan in te vallen in
andere teams, met inachtneming van het
volgende:

teamnummer, klasse en registratienummer. Een
indirect lid mag slechts in één team worden
ingedeeld. Het laagste teamnummer per klasse
wordt gegeven aan het team met het hoogste
teampercentage. De opgave vindt plaats op
daarvoor bestemde formulieren.
Artikel 8
1.
Indirecte leden worden ingedeeld in
dezelfde klasse als die, waarin zij in de
voorafgaande competitie hebben gespeeld, met
inachtneming van het promotie- en/of
degradatieresultaat.
2.
Het bestuur kan aan een indirect lid van
het gestelde in lid 1 dispensatie verlenen. Dat is
mogelijk als het behaalde percentage in de
voorafgaande competitie in ten minste 50% van
het aantal competitiewedstrijden lager is dan
45%. Het indirecte lid kan dan één klasse lager
worden ingedeeld.
3.
In zeer bijzondere gevallen kan het
bestuur afwijken van het gestelde in lid 2.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 9
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het
directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn
aangemeld.
Artikel 10
Indirecte leden mogen invallen in andere teams.
Daarbij geldt:
1.
Invallen mag alleen in een team met een
lager teamnummer.

Betere tekst.

Toegevoegd. Dit artikel komt uit het
Huishoudelijk Reglement (artikel 55), waar het
niet thuishoort.
En betere tekst.
Betere tekst.
En positiever: niet vermelden wat niet mag maar
wat wel.

1.
Een indirect lid mag niet invallen in een
team met een hoger teamnummer dan het team,
waarin hij voor de competitie is ingedeeld.
2.
Een indirect lid dat drie maal tijdens een
helft van de competitie inviel in teams met een
lager teamnummer dan het team waarin hij voor
de competitie is ingedeeld, mag gedurende het
resterende deel van die helft van de competitie
slechts uitkomen in het team met het hoogste
teamnummer waarin hij reeds was ingevallen of
in die met een nog lager teamnummer.
3.
Bij verplaatsing naar een team met een
lager teamnummer blijven de wedstrijden,
gespeeld in teams met een nog lager
teamnummer, meetellen voor het in lid 2
bepaalde.
4.
Invallen is slechts toegestaan voor een
gehele wedstrijd en niet later dan 15 minuten na
het einde van de laatste set die gespeeld kan
worden.
Artikel 13
Indirecte leden, die zijn aangemeld ná de
aanvang van de 2e helft van de competitie,
mogen slechts deelnemen aan promotiedegradatiewedstrijden indien zij in minimaal 25%
van het totaalaantal wedstrijden van de
competitie hebben meegespeeld.
Artikel 14
Indien een niet-gerechtigde speler aan een
wedstrijd deelneemt, worden de sets van de nietgerechtigde speler, eventueel ook het
dubbelspel, als verloren beschouwd. De uitslag

2.
Heeft iemand tijdens een helft van de
competitie drie maal ingevallen, dan mag hij
gedurende de rest van die helft slechts uitkomen
in het team met het hoogste teamnummer
waarin hij was ingevallen of in die met een nog
lager teamnummer.
3.
Bij verplaatsing naar een team met een
lager teamnummer blijven de wedstrijden,
gespeeld in teams met een nog lager
teamnummer, meetellen voor het in lid 2
bepaalde.
4.
Invallen geldt voor een hele wedstrijd en
niet later dan 15 minuten na het einde van de
laatste set die gespeeld kan worden.

Artikel 11
Indirecte leden die zijn aangemeld ná de aanvang
van de tweede helft van de competitie, mogen
alleen aan promotie-degradatiewedstrijden
deelnemen als zij in ten minste 25% van het
totaalaantal wedstrijden van de competitie
hebben meegespeeld.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd
heeft deelgenomen, worden de door hem
gespeelde sets, eventueel ook het dubbelspel, als
verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd
wordt door de CL gecorrigeerd.

Vrijwel ongewijzigd.

Betere tekst.

van de wedstrijd zal dienovereenkomstig door de
CC worden gecorrigeerd.
Artikel 15
Indien een direct lid een team uit de competitie
terugtrekt, ook als dat plaats vindt voordat de
competitie is aangevangen, wordt dit schriftelijk
en gemotiveerd aan de HCL medegedeeld. Het
terugtrekken van een team betekent dat dat
team de gespeelde en nog te spelen wedstrijden
met 10-0 heeft verloren. Tevens kan een boete
worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 16
Per twee voor de competitie ingeschreven teams
moet per speelavond minimaal één speeltafel
beschikbaar zijn.
Artikel 17
De speelruimten moeten aan redelijke eisen,
gesteld voor het spelen van
tafeltenniswedstrijden, voldoen, een en ander ter
beoordeling van het bestuur.
De lichtsterkte moet voldoende, maar mag niet
hinderlijk zijn voor de spelers.
Indien de vloer kans biedt op uitglijden moet een
natte dweil beschikbaar zijn.
Artikel 18
In elke speelruimte moet een volledig ingerichte
EHBO-trommel aanwezig zijn.
Artikel 19
Tussen de lange kanten van twee opgestelde
speeltafels moet ten minste 1,50 m vrij blijven.
Achter de korte kanten van elke speeltafel moet
ten minste 2,50 m vrij blijven.

Artikel 13
Bij terugtrekken van een team, ook als dat
gebeurt voordat de competitie is begonnen,
meldt het directe lid dat schriftelijk en
gemotiveerd aan de CL. Het team heeft dan de
gespeelde en nog te spelen wedstrijden met 10-0
verloren. Tevens kan een boete worden
opgelegd.

Betere tekst.

SPEELRUIMTEN
Artikel 14
Per twee ingeschreven teams is per speelavond
ten minste één speeltafel beschikbaar.

In dit hoofdstuk zijn artikelen samengevoegd.
Voorts hier en daar betere tekst.

Artikel 15
De speelruimten voldoen aan redelijke eisen voor
het spelen van tafeltennis. Als de vloer kans biedt
op uitglijden wordt een natte dweil neergelegd.
Tussen de lange kanten van twee tafels is ten
minste 1,50 m vrije ruimte. Achter de korte
kanten is die ten minste 2,50 m. Een volledig
ingerichte EHBO-trommel is aanwezig.

Artikel 20
Waar in de artikelen 16 tot en met 19 sprake is
van een betrekkelijke maatstaf is de bepaling van
die betrekkelijkheid voorbehouden aan het
bestuur.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 21
De hoofdkleur van een shirt, broek of rok –met
uitzondering van de kraag en mouwen van het
shirt- moet duidelijk verschillen van de kleur van
de in gebruik zijnde bal.

Artikel 22
Voor wat betreft het dragen van schoeisel zijn
spelers verplicht zich te houden aan de
bepalingen, gesteld door het ontvangende
directe lid.
HET SPEL
Artikel 23
Er wordt gespeeld volgens de internationale
spelregels, met uitzondering van de artikelen
2.11.1, 2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1 en
2.15.3, die worden vervangen door de artikelen,
zoals vermeld in bijlage A, gevoegd bij en deel
uitmakend van dit Reglement.
Artikel 24
In de competitie speelt elk team een uit- en een
thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn afdeling.
Promotie-degradatiewedstrijden vinden zonodig
plaats in neutrale speelruimten.
Artikel 25

Artikel 16
Waar in de artikelen 14 en 15 verschil van
interpretatie of inzicht mogelijk is, beslist het
bestuur.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 17
1. De hoofdkleur van een shirt, broek of rok met uitzondering van de kraag en mouwen
van het shirt- verschilt duidelijk van de kleur
van de bal die gebruikt wordt.
2. Voor het schoeisel houden spelers zich aan
de bepalingen van het ontvangende directe
lid.

Twee artikelen samengevoegd.
En beter taalgebruik.

HET SPEL
Artikel 18
Er wordt gespeeld volgens de internationale
spelregels, met uitzondering van de artikelen
2.11.1, 2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1,
2.15.3, 3.4.4.1, 3.4.4.1.1 en 3.4.4.1.2. Deze zijn
vervangen door de artikelen, zoals vermeld in
bijlage A die deel uitmaakt van dit Reglement.
Artikel 19
In de competitie speelt elk team een uit- en een
thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn klasse of
afdeling. Promotie-degradatiewedstrijden vinden
zo nodig plaats in neutrale ruimten.
Artikel 20

Vrijwel ongewijzigd.

Vrijwel ongewijzigd.

Vrijwel ongewijzigd.

Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld
in 9 enkelspelen en 1 dubbelspel.
Elke speler speelt 1 enkelspel tegen elke speler
van het andere team; 2 spelers van elk team
spelen het dubbelspel.
Artikel 26
Een set bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 3
games en wordt gewonnen door die speler die
het eerst 2 games heeft gewonnen.

Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld
in negen enkelspelen en een dubbelspel. Elke
speler speelt een enkelspel tegen elke speler van
het andere team; twee spelers van elk team
spelen het dubbelspel.
Artikel 21
Een set bestaat uit ten minste twee en ten
hoogste drie games; de set wordt gewonnen
door die speler die het eerst twee games heeft
gewonnen.
Artikel 27
Artikel 22
Voor elke gewonnen set wordt 1 setpunt
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt
toegekend. De klassering van de teams wordt
toegekend. De klassering van de teams wordt
opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde
setpunten.
setpunten.
Artikel 28
Artikel 23
Eén der spelers van elk team treedt als
Eén van de spelers van elk team treedt op als
aanvoerder op. Tot de taak van de aanvoerder
aanvoerder. De aanvoerder:
behoort onder meer:
1.
vult de wedstrijdkaart in en ondertekent
1.
het invullen en ondertekenen van de
die
wedstrijdkaart;
2.
controleert de legitimatiekaarten van de
2.
het controleren van de legitimatiekaarten tegenstanders;
van de tegenstanders;
3.
geeft bij thuiswedstrijden als eerste op
3.
het bij thuiswedstrijden als eerste op de
de wedstrijdkaart de volgorde aan waarin de
wedstrijdkaart de volgorde aangeven waarin de
spelers van zijn team gaan spelen.
spelers van het eigen team zullen spelen.
Artikel 29
Artikel 24
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de
spelers van beide teams.
spelers van beide teams. De beslissingen van de
De beslissingen van de scheidsrechter zijn
scheidsrechter zijn bindend, onder voorbehoud
bindend, onder voorbehoud van het bepaalde in van het bepaalde in artikel 26. Elke speler mag in
artikel 31. Elke speler mag in elke set éénmaal de elke set éénmaal de vervanging van een
vervanging van een scheidsrechter eisen.
scheidsrechter eisen.

Vrijwel ongewijzigd.

Vrijwel ongewijzigd.

Betere tekst.

Ongewijzigd.

Artikel 30
Eindigen twee of meer teams gelijk dan is het
onderlinge resultaat van de gespeelde
wedstrijden beslissend, zonodig met toepassing
van het game- of puntengemiddelde. Is ook het
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.

Artikel 25
Eindigen in de rangschikking twee of meer teams
gelijk dan is het onderlinge resultaat van de
gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met
toepassing van het game- of puntengemiddelde.
Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist
het lot.
PROTESTEN
Artikel 26
Als een teamaanvoerder twijfelt aan de juistheid
van een uitslag, en in dat geval alleen, kan hij
protest aantekenen.
Artikel 27
Een protest wordt vermeld op de wedstrijdkaart.
Het wordt bovendien binnen drie dagen na de
wedstrijd schriftelijk gemeld aan het bestuur. Dit
doet het directe lid. De melding bevat:
1.
de datum en plaats van de wedstrijd;
2.
de namen van de betrokken directe
leden, indirecte leden en scheidsrechter(s);
3.
een omschrijving van het feit waartegen
en de motieven waarop geprotesteerd wordt.

PROTESTEN
Artikel 31
Indien een teamaanvoerder twijfelt aan de
juistheid van een uitslag en in dat geval alleen,
kan hij protest aantekenen.
Artikel 32
Een protest dient te worden vermeld op de
wedstrijdkaart.
Een protest dient bovendien binnen 3 dagen na
het spelen van de wedstrijd schriftelijk te worden
gemeld aan het bestuur. Deze melding dient te
geschieden door het directe lid. De melding dient
te bevatten:
1.
datum en plaats van de wedstrijd;
2.
namen van de betrokken directe leden,
indirecte leden en scheidsrechter(s);
3.
omschrijving van het feit waartegen en
de motieven waarop geprotesteerd wordt.
Artikel 33
Tegelijk met de schriftelijke melding dient f 10,-,
resp. 5,- Euro te worden overgemaakt aan de
UBT. Dit bedrag wordt gerestitueerd indien het
protest wordt toegewezen.
Artikel 34
Artikel 28
Indien het protest ontvankelijk is wordt het door
het bestuur voorgelegd aan de protestcommissie.

Toegevoegd: 'in de rangschiking.

Vrijwel ongewijzigd.

Betere tekst.

Vervalt. Een bedrag vragen heeft als doel een
drempeltje op te werpen. Dat is hier niet
relevant.

Betere tekst.

Deze commissie verricht het onderzoek en hoort
zonodig de partijen.
Artikel 35
De protestcommissie deelt binnen 2 weken na
ontvangst van het protestgeld de uitslag van het
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken
partijen en aan het bestuur. De beslissing van het
bestuur is bindend voor alle partijen.
STAKEN
Artikel 36
Indien bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven moet een wedstrijd worden
gestaakt. Bijzondere omstandigheden kunnen
zijn opgelopen letsel, defect geraakt materiaal of
sluiting van de speelzaal alvorens de wedstrijd is
voltooid. Van de noodzaak tot staking moet
overeenstemming bestaan tussen beide
aanvoerders. Is hiervan geen sprake dan treedt
artikel 37 in werking.
Vermoeidheid en uitvloeisels van een vóór de
wedstrijd reeds aanwezige ziekte kunnen geen
reden tot staking zijn. De staking moet worden
gemeld aan de HCL die daarna beslist over de
afwikkeling.
Artikel 37
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt
het bestuur die zaak voor aan de
protestcommissie. Deze verricht een onderzoek
naar de toedracht die tot de staking heeft geleid
en hoort zonodig de partijen. De
protestcommissie deelt binnen 2 weken de
uitslag van het onderzoek schriftelijk mede aan

Als het protest ontvankelijk is legt het bestuur
het voor aan de protestcommissie. Deze verricht
het onderzoek en hoort zo nodig de partijen.
Artikel 29
De protestcommissie deelt binnen twee weken
na ontvangst van het protest de uitslag van het
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken
partijen en aan het bestuur. De beslissing van het
bestuur is bindend voor alle partijen.
STAKEN
Artikel 30
Als bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven wordt een wedstrijd gestaakt.
Bijzondere omstandigheden kunnen zijn
opgelopen letsel, defectgeraakt materiaal of
sluiting van de speelruimte voordat de wedstrijd
is voltooid. Vermoeidheid en uitvloeisels van een
vóór de wedstrijd reeds aanwezige ziekte zijn
geen reden tot staking. Van de noodzaak tot
staking moet overeenstemming bestaan tussen
beide aanvoerders, anders wordt gehandeld
volgens artikel 31. De staking wordt gemeld aan
de CL die daarna beslist over de afwikkeling.

Artikel 31
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt
het bestuur die zaak voor aan de
protestcommissie. Deze verricht een onderzoek
naar de toedracht die tot de staking heeft geleid
en hoort zo nodig de partijen. De
protestcommissie deelt binnen twee weken de
uitslag van het onderzoek schriftelijk mede aan

Protestgeld vervangen door protest.

Betere tekst.

Vrijwel ongewijzigd.

de betrokken partijen en aan het bestuur. De
beslissing van het bestuur is bindend voor alle
partijen.
Artikel 38
Van een staking wordt melding gemaakt op de
wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de
reden tot staking was.
UITSTEL
Artikel 39
In bijzondere omstandigheden is uitstel van
wedstrijden mogelijk.
Het uitstel wordt 3 dagen tevoren, gemotiveerd,
aangevraagd bij de HCL, bij wie de beoordeling
berust over die omstandigheden.
Toegekend uitstel wordt door de HCL, met
vermelding van de nieuwe speeldatum,
medegedeeld aan de beide directe leden en aan
de CC.
Artikel 40
1.
Indien, naar het oordeel van de HCL,
conform artikel 39 geen reden aanwezig is uitstel
te verlenen kunnen beide teams overeenkomen
de wedstrijddatum te verplaatsen naar een
datum, die ligt binnen twee weken na de
oorspronkelijke datum.
2.
Het team, dat hiertoe het initiatief
neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de
HCL. Deze is, in het belang van een behoorlijk
competitieverloop, bevoegd alsnog afwijzend of
anders te beschikken.
3.
Het initiatiefnemende team is
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de
nieuwe datum. Als deze ligt na genoemde twee

de betrokken partijen en aan het bestuur. De
beslissing van het bestuur is bindend voor alle
partijen.
Artikel 32
Ongewijzigd.
Van een staking wordt melding gemaakt op de
wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de
reden tot staking was.
UITSTEL
Betere tekst.
Artikel 33
In bijzondere omstandigheden kan een wedstrijd
worden uitgesteld. Het uitstel wordt ten minste
drie dagen tevoren, gemotiveerd, aangevraagd
bij de CL. Deze beoordeelt de aanvraag en beslist
daarop. Bij toegekend uitstel stelt de CL een
nieuwe datum vast en informeert beide directe
leden daarover.

Artikel 34
1.
Als een uitstelaanvraag niet wordt
toegekend kunnen beide teams overeenkomen
de wedstrijddatum te verplaatsen. Die nieuwe
datum ligt ten hoogste twee weken na de
oorspronkelijke datum.
2.
Het team, dat hiertoe het initiatief
neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de
CL. Deze kan, in het belang van een behoorlijk
competitieverloop, alsnog afwijzend of anders
beslissen.
3.
Het initiatiefnemende team is
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de
nieuwe datum. Als deze ligt na genoemde twee

Betere tekst.

weken na de oorspronkelijke datum wordt dat
team alsnog geacht niet te zijn opgekomen.
4.
Het initiatiefnemende team meldt de
nieuwe datum onmiddellijk aan de HCL. Deze
bevestigt de nieuwe datum aan beide
verenigingen, waarmee die nieuwe datum is
vastgesteld.
5. Het is niet toegestaan wedstrijden uit te
stellen tot na de laatste speeldag van de
competitie.
Artikel 41
Een team kan ten hoogste 3 maal in een
competitie gebruik maken van de mogelijkheid
tot uitstel, verleend op grond van artikel 39 of
overeengekomen op grond van artikel 40.
NIET OPKOMEN
Artikel 42
Indien een team 30 minuten na het vastgestelde
aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht
niet te zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt
vermeld op de wedstrijdkaart.
Artikel 43
Indien op het vastgestelde aanvangsuur van de
wedstrijd één of beide teams onvolledig is (zijn)
worden de verplichte sets tussen de aanwezige
spelers verspeeld. Is (zijn) de ontbrekende
speler(s) 15 minuten na het beëindigen van de
laatste set nog niet aanwezig, dan wordt hij
(worden zij) geacht zijn (hun) sets tegen de
aanwezige spelers in 2 games te hebben
verloren.
Artikel 44

weken wordt dat team alsnog geacht niet te zijn
opgekomen.
4.
Het initiatiefnemende team meldt de
nieuwe datum onmiddellijk aan de CL. Deze
bevestigt de nieuwe datum aan beide directe
leden, waarmee die nieuwe datum is vastgesteld.
5. Uitstel tot na de laatste speeldag van de
competitie kan niet.

Is niet nodig. Vervalt dus.

NIET OPKOMEN
Artikel 35
Als een team 30 minuten na het vastgestelde
aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht
niet te zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt
door het andere team vermeld op de
wedstrijdkaart.
Artikel 36
Als op het vastgestelde aanvangsuur één of beide
teams onvolledig is (zijn), dan worden de sets die
gespeeld kunnen worden, gespeeld. Is (zijn) de
ontbrekende speler(s) 15 minuten na de laatste
set nog niet aanwezig, dan wordt hij (worden zij)
geacht zijn (hun) sets tegen de aanwezige spelers
in twee games te hebben verloren.

Vrijwel ongewijzigd.

Artikel 37

Vrijwel ongewijzigd.

Vrijwel ongewijzigd.

Indien van een team minder dan 2 spelers
aanwezig zijn, wordt het team geacht niet te zijn
opgekomen.
Artikel 45
Indien een team niet opkomt worden aan dat
team 10 punten in mindering toegekend en
wordt de wedstrijddatum door de HCL opnieuw
vastgesteld. Komt een team in de zelfde
competitie voor de tweede maal niet op, dan kan
dat team door het bestuur uit die competitie
worden genomen.
Artikel 46
Indien van het niet opkomen van een team niet
tijdig bericht wordt gegeven aan zowel de HCL of
de CC als aan de tegenstander kan, naast de in
artikel 45 vermelde straf, een boete worden
opgelegd.
WEDSTRIJDKAART
Artikel 47
Het ontvangende team en bij afwezigheid
daarvan het bezoekende team is verplicht binnen
2 dagen de volledig ingevulde en ondertekende
wedstrijdkaart te zenden aan de CC.
Op de wedstrijdkaart moet worden vermeld
welke spelers van elk team aan het dubbelspel
hebben deelgenomen.
Artikel 48
Voor een niet tijdig ingezonden of onvolledig
ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden
opgelegd.

Zijn van een team minder dan twee spelers
aanwezig, dan wordt het team geacht niet te zijn
opgekomen.
Artikel 38
Als een team niet opkomt worden aan dat team
10 punten in mindering toegekend en wordt de
wedstrijddatum door de CL opnieuw vastgesteld.
Komt een team in dezelfde competitie voor de
tweede maal niet op, dan kan dat team door het
bestuur uit die competitie worden genomen.

Vrijwel ongewijzigd.

Artikel 39
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig
bericht aan de CL en de tegenstander. Gebeurt
dat niet, dan kan het bestuur, naast de in artikel
38 vermelde maatregel, een boete opleggen.

Betere tekst.

WEDSTRIJDKAART
Artikel 40
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens
vermeld: de namen van de spelers en hun
registratienummer, de game- en setuitslagen en
de behaalde persoonlijke prestaties. Tevens
wordt aangegeven welke spelers het dubbelspel
hebben gespeeld. De kaart wordt door beide
aanvoerders ondertekend.
Artikel 41
Het thuisspelende team en bij afwezigheid
daarvan het andere team, zendt de
wedstrijdkaart binnen twee dagen aan de CL.
Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig
ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden
opgelegd.

De teksten over de wedstrijdkaart staan nu in
een logischer volgorde.

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN
BOETES
Artikel 49
Tegen het opleggen van straffen en boetes kan
binnen 2 weken na bekendmaking daarvan
bezwaar worden gemaakt bij het bestuur.
Artikel 50
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep
worden ingesteld bij de eerstkomende
ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 51
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2
juni 1999.

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN
BOETES
Artikel 42
Tegen opgelegde straffen en boetes kan de
betrokkene binnen een week na bekendmaking
daarvan bezwaar maken bij het bestuur.
Artikel 43
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep
worden ingesteld bij de eerstkomende
ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 44
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13
juni 2018.

De termijn van twee weken bekort tot een week.
Stel dat het tegen 10 punten in mindering is, dan
moet daarover snel duidelijkheid zijn

Ongewijzigd.

Datum vermelden.

Bekerreglement
Huidige tekst
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op het jaarlijkse
bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond
van artikel 4 van de Statuten. Het reglement
heeft derhalve betrekking op alle wedstrijden die
door het bestuur worden vastgesteld als
onderdeel van dat toernooi.
BEKERTOERNOOI
Artikel 2
Het bekertoernooi wordt verspeeld in perioden,
waarin geen competitiewedstrijden zijn
vastgesteld, in de avonduren van maandag tot en
met vrijdag.
Artikel 3
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat
het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door
naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de
finale wordt bereikt.
Artikel 4
Een ronde kan bestaan uit:
1.
enkelvoudige wedstrijden tussen 2
teams;
2.
meerkampen tussen meer dan 2 teams.

Nieuwe tekst
Artikel 1
Dit reglement gaat over het jaarlijkse
bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond
van artikel 5 van de Statuten.

Toelichting
Duidelijker tekst.
De tweede zin zegt niets nieuws, dus vervalt.

BEKERTOERNOOI
Artikel 2
Het bekertoernooi wordt gespeeld in perioden,
waarin geen competitiewedstrijden zijn
vastgesteld, in de avonduren van maandag tot en
met vrijdag.
Artikel 3
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat
het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door
naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de
finale wordt bereikt.
Artikel 4
Een ronde kan bestaan uit:
1.
enkelvoudige wedstrijden tussen twee
teams;
2.
meerkampen tussen meer dan twee
teams.
Artikel 5
De ledenvergadering bepaalt de algemene opzet
en invulling van het bekertoernooi.

Vrijwel ongewijzigd.

Ongewijzigd.

Vrijwel ongewijzigd.

Het is logischer dat het bestaande artikel 6 hier
staat.

Artikel 5
Het bekertoernooi wordt verspeeld tussen teams
van ten minste 2 en ten hoogste 3 personen, die
zijn aangesloten bij hetzelfde indirecte lid.
Artikel 6
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de
algemene opzet en invulling van het
bekertoernooi.
Artikel 7
Voorafgaand aan het toernooi wordt door het
bestuur de indeling en het programma
bekendgemaakt.
TOERNOOILEIDING
Artikel 8
De algemene leiding van het toernooi berust bij
de Commissaris Toernooien & Wedstrijden
(T&W).
Artikel 9
De taak van de T&W omvat onder meer:
1.
het samenstellen van het
toernooiprogramma;
2.
het controleren van de op de
wedstrijdkaarten vermelde gegevens, waaronder
de speelgerechtigdheid van de indirecte leden;
3.
het administreren van de uitslagen van
wedstrijden en het registreren gedurende een
verenigingsjaar van de uitslagen;
4.
het verwerken van de uitslagen tot
vervolgronden en het tijdig bekendmaken
daarvan aan de betrokken directe leden;

Artikel 6
De bekerwedstrijden worden gespeeld tussen
teams van ten minste twee en ten hoogste drie
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde
directe lid.

'Het bekertoernooi' vervangen door 'de
bekerwedstrijden'.

Is naar boven verplaatst.

Artikel 7
Voorafgaand aan het toernooi maakt het bestuur
de indeling en het programma bekend.

Betere tekst.

TOERNOOILEIDING
Artikel 8
De leiding van het toernooi berust bij de
Commissaris Toernooien & Evenementen(T&E).

De naam van het bestuurslid is gewijzigd.

De taken van de T&E zijn verplaatst naar het
Huishoudelijk Reglement, bij de taken van de
andere bestuursleden.

5.
het opleggen van straffen en boetes en
het registreren van de opgelegde straffen en
boetes gedurende een verenigingsjaar.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Bij de inschrijving voor het bekertoernooi geven
de directe leden aan welke teams zij willen laten
deelnemen. De inschrijving vindt plaats op
daarvoor bestemde formulieren.

AANMELDING
Artikel 9
1. Bij de inschrijving voor het bekertoernooi
geven de directe leden aan welke teams zij
willen laten deelnemen.
2. De teams zijn dezelfde als die voor de
competitie worden aangemeld. Als het
toernooi in klassen is verdeeld komen de
teams uit in dezelfde klasse of in een hogere.
DEELNEMNG AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het
directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn
aangemeld.

Artikel 11
Als het toernooi is verdeeld in klassen is het
indirecte leden niet toegestaan uit te komen in
een lagere klasse dan waarin zij voor de
competitie in hetzelfde seizoen zijn ingedeeld.

Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd
deelneemt, worden de sets van de nietgerechtigde speler als verloren beschouwd. De
uitslag van de wedstrijd zal dienovereenkomstig
door de T&W worden gecorrigeerd.
Artikel 13

Dit artikel gaat over de inschrijving en niet over
deelneming aan wedstrijden. Daarom het
hoofdstuk een betere naam gegeven.
Toegevoegd dat het dezelfde teams zijn als voor
de competitie zijn aangemeld.

Toegevoegd. Dit artikel komt uit het
Huishoudelijk Reglement (artikel 55), waar het
niet thuishoort.

Deze tekst is verplaatst naar artikel 9 (nieuw).

Artikel 11
Invallen mag alleen in een team met een lager
teamnummer.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd
heeft deelgenomen, worden de door hem
gespeelde sets als verloren beschouwd. De
uitslag van de wedstrijd wordt door de T&E
gecorrigeerd.
Artikel 13

Invallersbepaling toegevoegd.

Betere tekst.

Als een direct lid een team uit het toernooi
terugtrekt, ook als dat plaatsvindt voordat het
toernooi is aangevangen, wordt dit schriftelijk en
gemotiveerd aan de T&W medegedeeld. Het
terugtrekken van een team betekent:
1.
bij een meerkamp dat het team uit het
toernooi wordt genomen, de eventueel door het
team al gespeelde wedstrijden komen te
vervallen;
2.
bij enkelvoudige wedstrijden dat het
team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft
verloren.
Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
De artikelen 16 tot en met 20 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 15
De artikelen 21 en 22 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
HET SPEL
Artikel 16
De artikelen 23, 26, 28 en 29 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Met uitzondering van de finale worden de
wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de
vereniging die in het wedstrijdprogramma als
eerste is genoemd.

Bij terugtrekken van een team, ook als dat
gebeurt als het toernooi nog niet is begonnen,
meldt het directe lid dat schriftelijk en
gemotiveerd aan de T&E. Het terugtrekken van
een team betekent:
1.
bij een meerkamp dat het team uit het
toernooi wordt genomen, de eventueel door het
team al gespeelde wedstrijden komen te
vervallen;
2.
bij enkelvoudige wedstrijden dat het
team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft
verloren.
Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
De artikelen 14 tot en met 16 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.

Vrijwel ongewijzigd.

KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 15
Artikel 17 van het Competitiereglement is hier
van toepassing.

Vrijwel ongewijzigd.

HET SPEL
Artikel 16
De artikelen 18, 21, 23 en 24 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.

Vrijwel ongewijzigd.

Artikel 17
Met uitzondering van de finale worden de
wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de
vereniging die in het wedstrijdprogramma als
eerste is genoemd.

Ongewijzigd.

Artikel 18
Een wedstrijd bestaat uit 9 enkelspelen; er wordt
geen dubbelspel gespeeld. Elke speler speelt een
set tegen elke speler van het andere team.
Artikel 19
Voor elke gewonnen set wordt 1 setpunt
toegekend.
In een meerkamp wordt de klassering van de
teams opgemaakt aan de hand van het aantal
behaalde setpunten.
In een enkelvoudige wedstrijd heeft het team,
dat de meeste setpunten behaalt, de wedstrijd
gewonnen. Als van elk team slechts 2 spelers
aanwezig zijn, kunnen beide teams 4 setpunten
behalen; voor het bepalen van de winnaar van de
wedstrijd wordt dan gebruik gemaakt van het
game- of puntengemiddelde. Is ook het
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
Artikel 20
Eindigen in een meerkamp twee of meer teams
gelijk dan is het onderlinge resultaat van de in de
meerkamp gespeelde wedstrijden beslissend,
zonodig met toepassing van het game- of
puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde
gelijk dan beslist het lot.
PROTESTEN
Artikel 21
De artikelen 26 tot en met 29 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
STAKEN
Artikel 22

Artikel 18
Een wedstrijd bestaat uit negen enkelspelen. Elke
speler speelt een set tegen elke speler van het
andere team.
Artikel 19
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt
toegekend. In een meerkamp wordt de klassering
van de teams opgemaakt aan de hand van het
aantal behaalde setpunten. In een enkelvoudige
wedstrijd heeft het team, dat de meeste
setpunten behaalt, de wedstrijd gewonnen. Als
van elk team slechts twee spelers aanwezig zijn,
kan de uitslag 4-4 zijn; voor het bepalen van de
winnaar wordt dan gebruik gemaakt van het
game- of puntengemiddelde. Is ook het
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.

Dat er geen dubbel wordt gespeeld blijkt al uit de
tekst. Vervalt dus.

Artikel 20
Eindigen in de rangschikking van een meerkamp
twee of meer teams gelijk, dan is het onderlinge
resultaat van de gespeelde wedstrijden
beslissend, zo nodig met toepassing van het
game- of puntengemiddelde. Is ook het
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
PROTESTEN
Artikel 21
De artikelen 26 tot en met 29 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.

Vrijwel ongewijzigd.

STAKEN
Artikel 22

Betere tekst.

Betere tekst.

De artikelen 36 tot en met 38 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
UITSTEL
Artikel 23
Voor wedstrijden, deel uitmakend van het
bekertoernooi, wordt geen uitstel verleend.
Slechts in geval van overmacht o.d. kan de T&W
hiervan afwijken.
NIET OPKOMEN
Artikel 24
De artikelen 42 tot en met 44 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 25
Als een team tijdens een meerkamp niet opkomt
wordt dat team uit het bekertoernooi genomen.
De eventueel door dat team reeds gespeelde
wedstrijden komen te vervallen. Komt een team
in een enkelvoudige wedstrijd niet op, dan wordt
dat team geacht de wedstrijd te hebben verloren.

De artikelen 30 tot en met 32 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.
UITSTEL
Artikel 23
In bijzondere omstandigheden kan de T&E een
wedstrijd uitstellen.

Een versoepeling van het huidige artikel. Als
uitstel een behoorlijk verloop van het toernooi
niet in de weg staat, waarom zou het dan
verboden zijn.

NIET OPKOMEN
Artikel 24
De artikelen 35 tot en met 37 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.

Artikel 25
1. Als een team tijdens een meerkamp niet
opkomt kan dat team uit het bekertoernooi
worden genomen, waarbij de eventueel door
dat team al gespeelde wedstrijden komen te
vervallen. De T&E kan ook tot een andere
maatregel komen.
2. Komt een team in een enkelvoudige
wedstrijd niet op, dan wordt dat team geacht
de wedstrijd te hebben verloren.
Artikel 26
Artikel 26
Als van het niet opkomen van een team niet tijdig Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig
bericht wordt gegeven aan zowel de T&W als aan bericht aan de T&E en de tegenstander. Gebeurt
de tegenstander kan, naast de in artikel 25
dat niet, dan kan het bestuur een boete
vermelde straf, een boete worden opgelegd.
opleggen.
WEDSTRIJDKAART
WEDSTRIJDKAART
Artikel 27
Artikel 27
Het thuisspelende team en bij afwezigheid
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens
daarvan het andere team is verplicht binnen 2
vermeld: de namen van de spelers en hun

In lid 1 een versoepeling aangebracht.

Artikel toegevoegd zodat de tekst nu vrijwel
overeenkomt met die in het
Competitiereglement.

dagen de volledig ingevulde en ondertekende
wedstrijdkaart te zenden aan de T&W. Voor een
niet tijdig ingezonden of onvolledig ingevulde
wedstrijdkaart kan een boete worden opgelegd.

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN
BOETES
Artikel 28
De artikelen 49 en 50 van het
Competitiereglement zijn in dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 29
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2
juni 1999 en aldus gewijzigd in de
ledenvergadering van 9 juni 2010.

registratienummer en de game- en setuitslagen.
De kaart wordt door beide aanvoerders
ondertekend.
Artikel 28
Het thuisspelende team en bij afwezigheid
daarvan het andere team, zendt de
wedstrijdkaart binnen twee dagen aan de T&E.
Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig
ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden
opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN
BOETES
Artikel 29
De artikelen 42 en 43 van het
Competitiereglement zijn hier van toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 30
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van
13jun 2018i.

Datum vermelden.

Toernooi reglement
Over toernooien valt in het algemeen eigenlijk niets te regelen. En iets specifieks voor een toernooi zet je in het reglement van het betreffende toernooi. De
reglementen van de UBT gaan trouwens alleen over een evenement dat de UBT organiseert. Verenigingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En: de
zeskampen draaien al tientallen jaren zonder dat daarover iets is gereglementeerd. Dus waarom over toernooien wel? In de Statuten is toegevoegd dat de
UBT meer kan organiseren dan de competitie en het bekertoernooi (zoals toernooien en zeskampen).
Dit Toernooireglement is dus vervallen.
Huidige tekst
Artikel 1
Onder een toernooi in de zin van dit Reglement
wordt verstaan een wedstrijd of een serie
wedstrijden, niet vallende onder het
Competitiereglement of het Bekerreglement,
waar directe leden en/of indirecte leden van de
UBT, al dan niet tegen betaling van inschrijfgeld
en al dan niet op rechtstreekse uitnodiging aan
kunnen deelnemen en waaraan in een of andere
vorm een beloning of onderscheiding is
verbonden.
Artikel 2
Het bestuur wordt door de organisator in kennis
gesteld van het te houden toernooi.
Artikel 3
Het bestuur plaatst een aangekondigd toernooi
op de toernooikalender en pleegt zonodig met de
organisator overleg teneinde een redelijke
spreiding van toernooien over het seizoen te
bevorderen.
Artikel 4

Nieuwe tekst

Toelichting

Het is indirecte leden niet toegestaan uit te
komen in een lagere klasse dan waarin zij voor de
competitie in het zelfde seizoen zijn ingedeeld.
Artikel 5
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2
juni 1999.
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STATUTEN
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen”, hierna te noemen UBT.
OPRICHTINGSDATUM
Artikel 2
De UBT is opgericht op 11 september 1947.
DOEL
Artikel 3
De UBT stelt zich ten doel met wettige middelen de tafeltennissport te bevorderen en wel in het
bijzonder onder het personeel van bedrijven en instellingen.
MIDDELEN
Artikel 4
De UBT tracht dit doel te bereiken door:
1. het leggen van contact tussen tafeltennisorganisaties;
2. het uitschrijven van competities en bekerwedstrijden alsmede het organiseren van of behulpzaam
zijn bij toernooien;
3. het verspreiden van de internationale spelregels;
4. andere wettige middelen.
VESTIGING
Artikel 5
De UBT is gevestigd te Den Haag.
LEDEN
Artikel 6
De UBT bestaat uit:
1. directe leden;
2. indirecte leden;
3. ereleden en leden van verdienste;
4. donateurs.
Artikel 7
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten verenigingen.
Artikel 8
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de directe leden, voor zover zij als zodanig zijn
aangemeld bij het bestuur.
Artikel 9
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke of rechtspersonen die als zodanig door een
ledenvergadering zijn benoemd.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Artikel 11
Het lidmaatschap, behoudens dat genoemd in artikel 9, wordt verkregen door schriftelijke aanmelding
bij de secretaris van de UBT, onder voorbehoud van acceptatie.
UBT – Statuten en Reglementen
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Artikel 12
Het beëindigen van het lidmaatschap is nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
LEDENVERGADERING
Artikel 13
Eénmaal per jaar dient een algemene ledenvergadering te worden gehouden.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden belegd op voorwaarden, nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 14
Directe leden hebben de plicht de ledenvergadering bij te wonen.
Artikel 15
Directe leden en ereleden hebben het recht één stem uit te brengen. Directe leden brengen bovendien
één stem uit voor elk tiental indirecte leden dat bij hen is aangesloten. De toestand, 1 maand
voorafgaande aan de datum van de ledenvergadering, is bepalend voor het aantal stemmen.
BESTUUR
Artikel 16
Het bestuur, dat uit ten minste 3 personen bestaat, wordt gekozen door de stemgerechtigde leden, uit
de indirecte leden en ereleden, alles op voorwaarden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
GELDMIDDELEN
Artikel 17
De inkomsten van de UBT worden verkregen door:
1. de contributie van de directe en indirecte leden;
2. de bijdragen van donateurs;
3. andere baten.
Het bedrag van de contributie alsmede het beheer van de gelden wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
De ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarbij die onderwerpen zullen worden
geregeld, waarin niet is voorzien in deze Statuten. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn
met de Statuten.
WIJZIGING
Artikel 19
Een voorstel tot wijziging van de Statuten kan slechts worden aangenomen door een
ledenvergadering die ten minste 14 dagen tevoren is aangekondigd, waarbij ten minste drie kwart van
het aantal uit te brengen stemmen aanwezig is en ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen zich met het voorstel accoord verklaart.
Indien het aantal uit te brengen stemmen niet aanwezig is, wordt binnen 14 dagen een nieuwe
vergadering uitgeschreven waarin, ongeacht het aantal uit te brengen stemmen wijzigingen kunnen
worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
ONTBINDING
Artikel 20
Het in artikel 19 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op ontbinding van de UBT.
In geval van ontbinding bepaalt de ledenvergadering op welke wijze de boedel van de UBT zal worden
vereffend.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Degene of de vereniging die toetreedt tot de UBT onderwerpt zich aan de bepalingen, genoemd in de
Statuten en de Reglementen.
Artikel 22
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 1999.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
Artikel 2
De regelen voor leden van de UBT berusten op:
1. de Statuten;
2. het Huishoudelijk Reglement;
3. het Competitiereglement;
4. het Bekerreglement;
5. het Toernooireglement;
6. de besluiten van de ledenvergaderingen;
7. de bestuursbesluiten, zoals genoemd in artikel 30.
LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 3
Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de UBT of de
tafeltennissport in het algemeen, op voordracht van het bestuur of van ten minste drie directe leden,
als zodanig zijn benoemd door een ledenvergadering. Het voorstel betreffende deze benoeming moet
ten minste drie kwart van de geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd.
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van het bestuur een aan deze benoeming verbonden
onderscheidingsteken.
Artikel 4
Het direct lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het bestuur
beslist over de acceptatie van het adspirant-direct lid.
Artikel 5
Het indirect lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding -via het directe lid- bij de
secretaris, met overlegging van een recente pasfoto. Het bestuur beslist over de acceptatie van het
adspirant-indirect lid.
Artikel 6
Het lidmaatschap is voor alle leden bindend voor één verenigingsjaar, tenzij het wordt beëindigd op
voorwaarden zoals bepaald in artikel 7.
Artikel 7
Het lidmaatschap van directe leden eindigt door :
1. opzegging door het directe lid.
Het lidmaatschap van indirecte leden eindigt door:
1. royement;
2. overlijden.
Artikel 8
Directe leden dienen bij aanmelding aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. opgave van de samenstelling van het verenigingsbestuur;
2. opgave van alle door het bestuur te vragen gegevens.
Artikel 9
Directe leden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het stemrecht over zaken;
3. het actief kiesrecht;
4. deelneming aan toernooien door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij daarvoor
zijn uitgenodigd;
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5.

deelneming aan andere evenementen door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij
daarvoor zijn uitgenodigd.

Artikel 10
Indirecte leden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het passief kiesrecht;
3. deelneming aan de competitie en het bekertoernooi;
4. deelneming aan toernooien door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij daarvoor
zijn uitgenodigd;
5. deelneming aan andere evenementen door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij
daarvoor zijn uitgenodigd.
Artikel 11
Ereleden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het stemrecht over zaken;
3. het actief kiesrecht;
4. het passief kiesrecht;
5. deelneming aan evenementen door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij daarvoor
zijn uitgenodigd.
Artikel 12
Leden van verdienste hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. deelneming aan evenementen door of namens de UBT georganiseerd en voor zover zij daarvoor
zijn uitgenodigd.
SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 13
Het indirecte lid dat door woorden of daden de geregelde gang van zaken in de UBT bemoeilijkt, haar
goede naam in gevaar brengt of op andere wijze de belangen van de UBT benadeelt, kan door het
bestuur voor ten hoogste één jaar worden geschorst van de in artikel 10 genoemde rechten.
Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op een direct lid kan het bestuur van dat directe lid van
dezelfde rechten worden geschorst.
Artikel 14
Een direct lid dat een indirect lid heeft geschorst of geroyeerd, kan het bestuur verzoeken dat indirecte
lid te schorsen van de in artikel 10 genoemde rechten. Indien het bestuur een zodanig besluit neemt
kan het vervolgens de ledenvergadering voorstellen dat indirecte lid te royeren. Hierbij worden de
procedures, genoemd in de artikelen 13, 16, 17 en 18 in acht genomen.
Artikel 15
Van het directe lid, dat zijn financiële verplichtingen jegens de UBT niet nakomt, kunnen door het
bestuur één of meerdere bestuursleden worden geschorst van de in artikel 10 genoemde rechten tot
het moment waarop de schuld is voldaan.
Artikel 16
1. Indirecte leden kunnen op gronden van de artikelen 13, 14 en 15 worden geroyeerd door een
ledenvergadering en wel op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste drie stemgerechtigde leden en met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan weigeren een royementsvoorstel in een ledenvergadering toe te lichten.
2. Een royement kan voor zowel beperkte als onbeperkte tijd worden opgelegd. Indien sprake is van
een beperkte tijd kunnen aan de opheffing voorwaarden worden verbonden.
Artikel 17
Geschorste en geroyeerde leden worden schriftelijk van de beslissing op de hoogte gesteld. Het
betreffende directe lid ontvangt daarvan een afschrift.
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Geschorste leden hebben het recht beroep in te stellen tegen de schorsing en wel bij de
eerstkomende ledenvergadering.
Artikel 18
Royementen kunnen op voorstel van het bestuur of van 3 stemgerechtigde leden en met een
meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, worden opgeheven.
Financiële verplichtingen dienen te worden nagekomen.
LEGITIMATIE
Artikel 19
Indirecte leden dienen in het bezit te zijn van een door het bestuur verstrekte legitimatiekaart. Deze
kaart moet bij alle wedstrijden en toernooien op verlangen worden getoond aan het bestuur, de
toernooi-organisatie en aan de aanvoerder van de tegenpartij.
Voor het niet kunnen tonen van de legitimatiekaart kan een boete worden opgelegd.
Artikel 20
Legitimatiekaarten worden pas uitgereikt als is voldaan aan het gestelde in artikel 5.
BESTUUR
Artikel 21
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Hiertoe behoren in ieder geval
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Artikel 22
De bestuursleden worden voor de tijd van twee jaren gekozen uit de indirecte leden en ereleden en
door de directe leden en ereleden. Alle bestuursleden worden in functie gekozen. Zij dienen 18 jaar of
ouder te zijn.
De bestuursleden zijn volgens een rooster aftredend, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris
en penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn. Bestuursleden mogen zich na elke termijn van twee
jaren herkiesbaar stellen.
Artikel 23
Het bestuur is belast met:
1. werkzaamheden, voortvloeiende uit artikel 4 van de Statuten;
2. uitlegging en handhaving van de in artikel 2 genoemde reglementen en besluiten.
Het kan zich daarbij doen bijstaan door, al dan niet uit zijn midden voortkomende, commissies. De
leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd.
Artikel 24
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt of gedurende langere tijd zijn taak niet kan uitoefenen,
kan het bestuur ter vervulling van de opengevallen plaats een indirect lid aanwijzen voor de periode
tot de eerstkomende ledenvergadering.
Artikel 25
De voorzitter is onder meer belast met:
1. het leiden van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen alsmede het regelen van de
voor deze vergaderingen te verrichten werkzaamheden;
2. de vertegenwoordiging van het bestuur.
Artikel 26
De secretaris is onder meer belast met:
1. het onderhouden van de ledenadministratie;
2. het voeren van de correspondentie;
3. het notuleren van de vergaderingen en het bekend maken van de notulen aan de deelnemers
van die vergaderingen vóór de daarop volgende vergadering;
4. het uitbrengen van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering;
5. het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
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Artikel 27
De penningmeester is onder meer belast met:
1. het beheren van de financiële middelen van de UBT, het innen van de aan de UBT toekomende
gelden en het verrichten van de benodigde betalingen;
2. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven, bezittingen en schulden alsmede het bewaren
van de stukken gedurende een termijn van ten minste 10 jaren;
3. het uitbrengen van een financieel jaarverslag aan de algemene ledenvergadering en het indienen
van een begroting voor het komende verenigingsjaar.
Artikel 28
De overige bestuursleden kunnen worden belast met werkzaamheden, nader door het bestuur vast te
stellen.
Artikel 29
Het bestuur is voor al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.
Artikel 30
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden, maar mag niet in strijd zijn met de in artikel 2
genoemde reglementen en besluiten van de ledenvergaderingen.
COMMISSIES
Artikel 31
Twee van de in artikel 23 genoemde commissies zijn de Competitiecommissie en de
Protestcommissie.
Artikel 32
De Competitiecommissie wordt voor onbepaalde tijd benoemd en staat onder leiding van de
Hoofdcompetitieleider, die tevens zitting heeft in het bestuur. De taken van de Competitiecommissie
zijn nader geregeld in het Competitiereglement.
Artikel 33
De Protestcommissie wordt voor onbepaalde tijd benoemd. De commissie bestaat uit drie leden en
een reservelid, die niet bij eenzelfde direct lid mogen zijn aangesloten. Leden van de
Protestcommissie dienen 18 jaar of ouder te zijn. Een lid van de commissie trekt zich uit de commissie
terug voor de duur dat de commissie een zaak behandelt, waarin het directe lid, waarbij hij is
aangesloten, is betrokken, of in een ander geval waarin van betrokkenheid sprake kan zijn. In dat
geval neemt het reservelid zijn plaats in de commissie in.
De taken van de Protestcommissie zijn nader geregeld in het Competitiereglement.
Artikel 34
De Kascommissie wordt door de ledenvergadering benoemd uit de indirecte leden en ereleden. De
commissie bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd voor de tijd van ten hoogste twee jaren.
Leden van de Kascommissie dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Artikel 35
De Kascommissie controleert ten minste éénmaal per jaar en zo vaak als zij dat nodig oordeelt de
boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt over die controle verslag uit aan de
ledenvergadering. Goedkeuring van dat verslag door de ledenvergadering déchargeert het bestuur
voor het gevoerde beheer.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 36
Het bestuur komt bijeen op verzoek van:
1. de voorzitter;
2. de meerderheid van het bestuur.
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Artikel 37
Bestuursvergaderingen dienen ten minste twee dagen tevoren te worden bijeen geroepen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 38
De directe leden en ereleden komen bijeen op verzoek van:
1. het bestuur;
2. drie directe leden; in dit geval dient de aanvraag schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
Convocaties voor ledenvergaderingen worden ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de directe
leden, ereleden en leden van verdienste De directe leden brengen de convocatie ter kennis van de bij
hen aangesloten indirecte leden.
Artikel 39
Een door drie directe leden aangevraagde vergadering dient door het bestuur binnen vier weken na
ontvangst van de aanvraag te worden belegd, bij gebreke waarvan de directe leden het recht hebben
de vergadering zelf bijeen te roepen en in de leiding te voorzien.
Artikel 40
Jaarlijks wordt één algemene ledenvergadering gehouden.
In deze vergadering worden onder meer behandeld:
1. de notulen van de vorige vergadering;
2. de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester;
3. het verslag van de controle van de kascommissie;
4. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
5. het vaststellen van de contributies en de bedragen van de boetes;
6. voorziening in bestuurs- en commissie-vacatures;
7. de plannen voor het komende verenigingsjaar;
8. de voorstellen van het bestuur en van de leden.
Artikel 41
Een ledenvergadering kan slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal uit te
brengen stemmen ter vergadering aanwezig is (zie artikel 43). Indien dit aantal niet wordt bereikt
wordt binnen 14 dagen de vergadering opnieuw bijeen geroepen en worden de agendapunten,
ongeacht het aantal aanwezige stemmen, afgehandeld en besluiten genomen.
Artikel 42
Directe leden zijn verplicht zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door ten minste één
persoon dat bij hen is aangesloten. De vertegenwoordiger van het directe lid dient te zijn voorzien van
een volmacht tot stemmen, ondertekend door een bestuurslid van het directe lid, indien hij zelf geen
deel uitmaakt van dat bestuur.
Bij verhindering dienen de directe leden dit ten minste 24 uur vóór de vergadering schriftelijk te
melden bij het bestuur, bij gebreke waarvan een boete kan worden opgelegd.
VERKIEZING EN STEMMING
Artikel 43
Directe leden en ereleden beschikken over één stem.
Directe leden beschikken bovendien over één stem voor elk tiental indirecte leden dat bij hen is
aangesloten.
Indirecte leden en bestuursleden hebben geen rechtstreeks stemrecht.
Artikel 44
Kandidaatstelling voor functies in het bestuur geschiedt door:
1. het bestuur, in welk geval de kandidaten worden vermeld in de convocatie voor de vergadering;
2. schriftelijke voordracht door ten minste drie directe leden.
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Artikel 45
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij één der stemgerechtigde leden of het bestuur zich
daartegen verzet.
Artikel 46
Bij schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau, bestaande uit drie personen. De
taak van het stembureau is:
1. het uitreiken van de stembriefjes aan de hand van de presentielijst;
2. het in ontvangst nemen van de stembriefjes;
3. het bepalen van de geldigheid van de stemmen;
4. het maken van een proces-verbaal van de stemming.
Ongeldige stembriefjes zijn:
1. stembriefjes die zijn ondertekend of die buiten de vereiste aanduidingen enig ander kenteken of
mededeling bevatten;
2. stembriefjes die namen van niet-kandidaat gestelden bevatten;
3. andere briefjes dan die voor de stemming zijn uitgereikt.
Artikel 47
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in artikel 42, is niet toegestaan.
Artikel 48
De leden van het bestuur worden bij afzonderlijke kandidaatstelling en per functie gekozen.
Artikel 49
Indien er voor een vacature één kandidaat is gesteld wordt deze door de vergadering gekozen
verklaard. Indien er meer dan één kandidaat is gesteld wordt een stemming gehouden.
Artikel 50
Bij stemming beslist de absolute meerderheid, tenzij anders is bepaald.
Bij verkiezing van personen wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd. Indien bij een dergelijke
stemming geen van de kandidaten de absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw gestemd over de
twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen verkregen waarna hij wordt gekozen die het hoogste
aantal stemmen bij herstemmen heeft behaald. Indien bij deze herstemming beide kandidaten een
gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.
Artikel 51
De uitslag van een stemming wordt door de voorzitter aan de vergadering bekend gemaakt.
GELDMIDDELEN
Artikel 52
De in artikel 17 van de Statuten genoemde contributies van de directe leden en indirecte leden
worden in de ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur is gerechtigd dispensatie te verlenen van
contributieplicht.
Artikel 53
De maximale bedragen van aan overtredingen verbonden boetes worden in de ledenvergadering
vastgesteld.
Artikel 54
Bij tussentijds toetreden tot de UBT is de volle contributie verschuldigd.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt de reeds betaalde contributie niet
gerestitueerd, terwijl de nog te betalen contributie in zijn geheel verschuldigd blijft.
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DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN EN OVERSCHRIJVING
Artikel 55
Het is aan indirecte leden niet toegestaan in competitiewedstrijden en bekerwedstrijden uit te komen
voor een ander direct lid dan het directe lid, waardoor zij voor het betreffende verenigingsjaar zijn
aangemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 56.
Artikel 56
Voor overschrijving door indirecte leden van het ene directe lid naar het andere directe lid gelden door
het bestuur te bepalen voorwaarden.
ORGAAN
Artikel 57
Het officiële orgaan van de UBT draagt de naam “Contact”.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het orgaan berust bij het bestuur.
WIJZIGING
Artikel 58
De hierna volgende artikelen gelden evenzeer voor het Competitiereglement, het Bekerreglement en
het Toernooireglement.
Artikel 59
Voorstellen tot wijziging kunnen worden ingediend door:
1. het bestuur;
2. drie directe leden en wel schriftelijk en gemotiveerd. In dit geval dient het bestuur een
ledenvergadering uit te schrijven ter behandeling van het voorstel, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 39.
Artikel 60
Voorstellen tot wijziging kunnen slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waar ten minste drie kwart van het
aantal uit te brengen stemmen aanwezig is. Wordt dit aantal niet bereikt dan is het bepaalde in artikel
19, 2e alinea van de Statuten van toepassing.
Artikel 61
Wijzigingen van de Reglementen treden onmiddellijk na goedkeuring in werking.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 62
In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement, het Competitiereglement, het Bekerreglement en
het Toernooireglement niet voorzien en bij verschil van opvatting over interpretatie van de
reglementen beslist het bestuur.
Artikel 63
Van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Competitiereglement, het Bekerreglement en het
Toernooireglement dient een exemplaar permanent in de speelruimte aanwezig te zijn.
Artikel 64
Waar in het Huishoudelijk Reglement, het Competitiereglement, het Bekerreglement en het
Toernooireglement de redactie over personen in de “hij-vorm” is weergegeven, worden zowel mannen
als vrouwen bedoeld.
Artikel 65
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 1999.
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COMPETITIEREGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel
4 van de Statuten.
Het reglement heeft derhalve betrekking op alle wedstrijden die door het bestuur worden vastgesteld
als onderdeel van de competitie.
COMPETITIE
Artikel 2
De competitie wordt verspeeld in de avonduren van maandag tot en met vrijdag.
In de perioden, waarin geen competitiewedstrijden worden verspeeld, kunnen inhaalwedstrijden e.d.
worden vastgesteld.
Artikel 3
De competitie wordt verspeeld tussen teams van ten minste 2 en ten hoogste 3 personen, die moeten
zijn aangesloten bij het zelfde directe lid.
Artikel 4
De teams zijn ingedeeld in klassen.
Artikel 5
Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór de aanvang van de 2e helft van de competitie, wordt door
het bestuur de promotie-degradatieregeling bekend gemaakt. Daarbij wordt tevens vastgesteld welke
klassering in de eindstand bepalend is voor de aanwijzing van de kampioen, de promovendi en de
degradanten.
Artikel 6
Het programma van de conform artikel 5 tot stand gekomen promotie-degradatieregeling wordt zo
spoedig mogelijk na afloop van de competitie bekend gemaakt.
COMPETITIELEIDING
Artikel 7
De algemene leiding van de competitie berust bij de Hoofdcompetitieleider (HCL), die voor wat betreft
de administratie wordt bijgestaan door de Competitiecommissie (CC).
Artikel 8
De taak van de HCL omvat onder meer:
1. het samenstellen van het competitieprogramma, met inbegrip van promotiedegradatiewedstrijden;
2. het opleggen van straffen en boetes en het registreren van de opgelegde straffen en boetes
gedurende een verenigingsjaar;
3. het beoordelen van de noodzaak en het verlenen of afwijzen van uitstel van wedstrijden, het
vaststellen van speeldata van uitgestelde wedstrijden, het registreren van de uitgestelde
wedstrijden gedurende een verenigingsjaar en het tijdig kennis geven van uitstel aan de
betrokken directe leden en aan de CC;
4. het vaststellen van speeldata van gestaakte of (wegens niet opkomen) niet gespeelde
wedstrijden en het tijdig kennis geven van deze data aan de betrokken directe leden en aan de
CC;
5. het controleren van de juistheid van de, conform artikel 40, in onderling overleg tot stand
gekomen uitgestelde speeldata.
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Artikel 9
De taak van de CC omvat onder meer:
1. het administreren van de uitslagen van wedstrijden en het registreren gedurende een
verenigingsjaar van de uitslagen in schema’s per klasse;
2. het verwerken van de uitslagen in standen;
3. het bepalen van de behaalde persoonlijke prestaties in de competitie en het registreren daarvan
gedurende een verenigingsjaar;
4. het controleren van de op de wedstrijdkaarten vermelde gegevens, waaronder de
speelgerechtigdheid van de indirecte leden, die aan de wedstrijd hebben deelgenomen;
5. het melden aan de HCL van een vermoeden van onregelmatigheden, geconstateerd tijdens het
controleren van de wedstrijdkaarten.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Directe leden zijn verplicht telkens voor een door het bestuur te bepalen datum aan het bestuur
opgave te doen van alle indirecte leden. De opgave moet zijn ingedeeld in teams met vermelding van
teamnummer, klasse en registratienummer. Een indirect lid mag slechts in één team worden
ingedeeld. Het laagste teamnummer per klasse wordt gegeven aan het team met het hoogste
teampercentage. De opgave vindt plaats op daarvoor bestemde formulieren.
Artikel 11
1. Het is niet toegestaan indirecte leden in te delen in een lagere klasse dan in die, waarin zij in de
voorafgaande competitie hebben gespeeld, met inachtneming van het promotie- en/of
degradatieresultaat.
2. Indien het behaalde percentage van een indirect lid in de voorafgaande competitie in ten minste
50% van de gespeelde competitiewedstrijden lager is dan 45% kan het bestuur dispensatie
verlenen van het gestelde in lid 1 en het indirecte lid een klasse lager indelen.
3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het gestelde in lid 2.
Artikel 12
Het is indirecte leden toegestaan in te vallen in andere teams, met inachtneming van het volgende:
1. Een indirect lid mag niet invallen in een team met een hoger teamnummer dan het team, waarin
hij voor de competitie is ingedeeld.
2. Een indirect lid dat drie maal tijdens een helft van de competitie inviel in teams met een lager
teamnummer dan het team waarin hij voor de competitie is ingedeeld, mag gedurende het
resterende deel van die helft van de competitie slechts uitkomen in het team met het hoogste
teamnummer waarin hij reeds was ingevallen of in die met een nog lager teamnummer.
3. Bij verplaatsing naar een team met een lager teamnummer blijven de wedstrijden, gespeeld in
teams met een nog lager teamnummer, meetellen voor het in lid 2 bepaalde.
4. Invallen is slechts toegestaan voor een gehele wedstrijd en niet later dan 15 minuten na het einde
van de laatste set die gespeeld kan worden.
Artikel 13
Indirecte leden, die zijn aangemeld ná de aanvang van de 2e helft van de competitie, mogen slechts
deelnemen aan promotie-degradatiewedstrijden indien zij in minimaal 25% van het totaal aantal
wedstrijden van de competitie hebben meegespeeld.
Artikel 14
Indien een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt, worden de sets van de nietgerechtigde speler, eventueel ook het dubbelspel, als verloren beschouwd. De uitslag van de
wedstrijd zal dienovereenkomstig door de CC worden gecorrigeerd.
Artikel 15
Indien een direct lid een team uit de competitie terugtrekt, ook als dat plaats vindt voordat de
competitie is aangevangen, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de HCL medegedeeld. Het
terugtrekken van een team betekent dat dat team de gespeelde en nog te spelen wedstrijden met 100 heeft verloren. Tevens kan een boete worden opgelegd.
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SPEELRUIMTEN
Artikel 16
Per twee voor de competitie ingeschreven teams moet per speelavond minimaal één speeltafel
beschikbaar zijn.
Artikel 17
De speelruimten moeten aan redelijke eisen, gesteld voor het spelen van tafeltenniswedstrijden,
voldoen, een en ander ter beoordeling van het bestuur.
De lichtsterkte moet voldoende, maar mag niet hinderlijk zijn voor de spelers.
Indien de vloer kans biedt op uitglijden moet een natte dweil beschikbaar zijn.
Artikel 18
In elke speelruimte moet een volledig ingerichte EHBO-trommel aanwezig zijn.
Artikel 19
Tussen de lange kanten van twee opgestelde speeltafels moet ten minste 1,50 m vrij blijven. Achter
de korte kanten van elke speeltafel moet ten minste 2,50 m vrij blijven.
Artikel 20
Waar in de artikelen 16 tot en met 19 sprake is van een betrekkelijke maatstaf is de bepaling van die
betrekkelijkheid voorbehouden aan het bestuur.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 21
De hoofdkleur van een shirt, broek of rok –met uitzondering van de kraag en mouwen van het shirtmoet duidelijk verschillen van de kleur van de in gebruik zijnde bal.
Artikel 22
Voor wat betreft het dragen van schoeisel zijn spelers verplicht zich te houden aan de bepalingen,
gesteld door het ontvangende directe lid.
HET SPEL
Artikel 23
Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels, met uitzondering van de artikelen 2.11.1,
2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1 en 2.15.3, die worden vervangen door de artikelen, zoals
vermeld in bijlage A, gevoegd bij en deel uitmakend van dit Reglement.
Artikel 24
In de competitie speelt elk team een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn afdeling.
Promotie-degradatiewedstrijden vinden zonodig plaats in neutrale speelruimten.
Artikel 25
Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld in 9 enkelspelen en 1 dubbelspel.
Elke speler speelt 1 enkelspel tegen elke speler van het andere team; 2 spelers van elk team spelen
het dubbelspel.
Artikel 26
Een set bestaat uit ten minste 2 en ten hoogste 3 games en wordt gewonnen door die speler die het
eerst 2 games heeft gewonnen.
Artikel 27
Voor elke gewonnen set wordt 1 setpunt toegekend. De klassering van de teams wordt opgemaakt
aan de hand van het aantal behaalde setpunten.
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Artikel 28
Eén der spelers van elk team treedt als aanvoerder op. Tot de taak van de aanvoerder behoort onder
meer:
1. het invullen en ondertekenen van de wedstrijdkaart;
2. het controleren van de legitimatiekaarten van de tegenstanders;
3. het bij thuiswedstrijden als eerste op de wedstrijdkaart de volgorde aangeven waarin de spelers
van het eigen team zullen spelen.
Artikel 29
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de spelers van beide teams.
De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 31.
Elke speler mag in elke set éénmaal de vervanging van een scheidsrechter eisen.
Artikel 30
Eindigen twee of meer teams gelijk dan is het onderlinge resultaat van de gespeelde wedstrijden
beslissend, zonodig met toepassing van het game- of puntengemiddelde. Is ook het
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
PROTESTEN
Artikel 31
Indien een teamaanvoerder twijfelt aan de juistheid van een uitslag en in dat geval alleen, kan hij
protest aantekenen.
Artikel 32
Een protest dient te worden vermeld op de wedstrijdkaart.
Een protest dient bovendien binnen 3 dagen na het spelen van de wedstrijd schriftelijk te worden
gemeld aan het bestuur. Deze melding dient te geschieden door het directe lid. De melding dient te
bevatten:
1. datum en plaats van de wedstrijd;
2. namen van de betrokken directe leden, indirecte leden en scheidsrechter(s);
3. omschrijving van het feit waartegen en de motieven waarop geprotesteerd wordt.
Artikel 33
Tegelijk met de schriftelijke melding dient f 10,-, resp. 5,- Euro te worden overgemaakt aan de UBT.
Dit bedrag wordt gerestitueerd indien het protest wordt toegewezen.
Artikel 34
Indien het protest ontvankelijk is wordt het door het bestuur voorgelegd aan de protestcommissie.
Deze commissie verricht het onderzoek en hoort zonodig de partijen.
Artikel 35
De protestcommissie deelt binnen 2 weken na ontvangst van het protestgeld de uitslag van het
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het
bestuur is bindend voor alle partijen.
STAKEN
Artikel 36
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een wedstrijd worden gestaakt.
Bijzondere omstandigheden kunnen zijn opgelopen letsel, defect geraakt materiaal of sluiting van de
speelzaal alvorens de wedstrijd is voltooid. Van de noodzaak tot staking moet overeenstemming
bestaan tussen beide aanvoerders. Is hiervan geen sprake dan treedt artikel 37 in werking.
Vermoeidheid en uitvloeisels van een vóór de wedstrijd reeds aanwezige ziekte kunnen geen reden
tot staking zijn. De staking moet worden gemeld aan de HCL die daarna beslist over de afwikkeling.
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Artikel 37
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt het bestuur die zaak voor aan de protestcommissie.
Deze verricht een onderzoek naar de toedracht die tot de staking heeft geleid en hoort zonodig de
partijen. De protestcommissie deelt binnen 2 weken de uitslag van het onderzoek schriftelijk mede
aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend voor alle
partijen.
Artikel 38
Van een staking wordt melding gemaakt op de wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de reden
tot staking was.
UITSTEL
Artikel 39
In bijzondere omstandigheden is uitstel van wedstrijden mogelijk.
Het uitstel wordt 3 dagen tevoren, gemotiveerd, aangevraagd bij de HCL, bij wie de beoordeling
berust over die omstandigheden.
Toegekend uitstel wordt door de HCL, met vermelding van de nieuwe speeldatum, medegedeeld aan
de beide directe leden en aan de CC.
Artikel 40
1. Indien, naar het oordeel van de HCL, conform artikel 39 geen reden aanwezig is uitstel te verlenen
kunnen beide teams overeen komen de wedstrijddatum te verplaatsen naar een datum, die ligt
binnen twee weken na de oorspronkelijke datum.
2. Het team, dat hiertoe het initiatief neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de HCL. Deze is, in
het belang van een behoorlijk competitieverloop, bevoegd alsnog afwijzend of anders te
beschikken.
3. Het initiatiefnemende team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe datum. Als
deze ligt na genoemde twee weken na de oorspronkelijke datum wordt dat team alsnog geacht niet
te zijn opgekomen.
4. Het initiatiefnemende team meldt de nieuwe datum onmiddellijk aan de HCL. Deze bevestigt de
nieuwe datum aan beide verenigingen, waarmee die nieuwe datum is vastgesteld.
5. Het is niet toegestaan wedstrijden uit te stellen tot na de laatste speeldag van de competitie.
Artikel 41
Een team kan ten hoogste 3 maal in een competitie gebruik maken van de mogelijkheid tot uitstel,
verleend op grond van artikel 39 of overeen gekomen op grond van artikel 40.
NIET OPKOMEN
Artikel 42
Indien een team 30 minuten na het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht niet
te zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt vermeld op de wedstrijdkaart.
Artikel 43
Indien op het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd één of beide teams onvolledig is (zijn)
worden de verplichte sets tussen de aanwezige spelers verspeeld. Is (zijn) de ontbrekende speler(s)
15 minuten na het beëindigen van de laatste set nog niet aanwezig, dan wordt hij (worden zij) geacht
zijn (hun) sets tegen de aanwezige spelers in 2 games te hebben verloren.
Artikel 44
Indien van een team minder dan 2 spelers aanwezig zijn, wordt het team geacht niet te zijn
opgekomen.
Artikel 45
Indien een team niet opkomt worden aan dat team 10 punten in mindering toegekend en wordt de
wedstrijddatum door de HCL opnieuw vastgesteld. Komt een team in de zelfde competitie voor de
tweede maal niet op, dan kan dat team door het bestuur uit die competitie worden genomen.
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Artikel 46
Indien van het niet opkomen van een team niet tijdig bericht wordt gegeven aan zowel de HCL of de
CC als aan de tegenstander kan, naast de in artikel 45 vermelde straf, een boete worden opgelegd.

WEDSTRIJDKAART
Artikel 47
Het ontvangende team en bij afwezigheid daarvan het bezoekende team is verplicht binnen 2 dagen
de volledig ingevulde en ondertekende wedstrijdkaart te zenden aan de CC.
Op de wedstrijdkaart moet worden vermeld welke spelers van elk team aan het dubbelspel hebben
deelgenomen.
Artikel 48
Voor een niet tijdig ingezonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden
opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES
Artikel 49
Tegen het opleggen van straffen en boetes kan binnen 2 weken na bekendmaking daarvan bezwaar
worden gemaakt bij het bestuur.
Artikel 50
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de eerstkomende ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 51
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 1999.
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BEKERREGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Dit reglement heeft betrekking op het jaarlijkse bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond van
artikel 4 van de Statuten. Het reglement heeft derhalve betrekking op alle wedstrijden die door het
bestuur worden vastgesteld als onderdeel van dat toernooi.
BEKERTOERNOOI
Artikel 2
Het bekertoernooi wordt verspeeld in perioden, waarin geen competitiewedstrijden zijn vastgesteld, in
de avonduren van maandag tot en met vrijdag.
Artikel 3
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de finale
wordt bereikt.
Artikel 4
Een ronde kan bestaan uit:
1. enkelvoudige wedstrijden tussen 2 teams;
2. meerkampen tussen meer dan 2 teams.
Artikel 5
Het bekertoernooi wordt verspeeld tussen teams van ten minste 2 en ten hoogste 3 personen, die zijn
aangesloten bij hetzelfde indirecte lid.
Artikel 6
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de algemene opzet en invulling van het bekertoernooi.
Artikel 7
Voorafgaand aan het toernooi wordt door het bestuur de indeling en het programma bekendgemaakt.
TOERNOOILEIDING
Artikel 8
De algemene leiding van het toernooi berust bij de Commissaris Toernooien & Wedstrijden (T&W).
Artikel 9
De taak van de T&W omvat onder meer:
1. het samenstellen van het toernooiprogramma;
2. het controleren van de op de wedstrijdkaarten vermelde gegevens, waaronder de
speelgerechtigdheid van de indirecte leden;
3. het administreren van de uitslagen van wedstrijden en het registreren gedurende een
verenigingsjaar van de uitslagen;
4. het verwerken van de uitslagen tot vervolgronden en het tijdig bekendmaken daarvan aan de
betrokken directe leden;
5. het opleggen van straffen en boetes en het registreren van de opgelegde straffen en boetes
gedurende een verenigingsjaar.
DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Bij de inschrijving voor het bekertoernooi geven de directe leden aan welke teams zij willen laten
deelnemen. De inschrijving vindt plaats op daarvoor bestemde formulieren.
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Artikel 11
Als het toernooi is verdeeld in klassen is het indirecte leden niet toegestaan uit te komen in een lagere
klasse dan waarin zij voor de competitie in hetzelfde seizoen zijn ingedeeld.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt, worden de sets van de niet-gerechtigde
speler als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd zal dienovereenkomstig door de T&W
worden gecorrigeerd.
Artikel 13
Als een direct lid een team uit het toernooi terugtrekt, ook als dat plaatsvindt voordat het toernooi is
aangevangen, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de T&W medegedeeld. Het terugtrekken van
een team betekent:
1. bij een meerkamp dat het team uit het toernooi wordt genomen, de eventueel door het team al
gespeelde wedstrijden komen te vervallen;
2. bij enkelvoudige wedstrijden dat het team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft verloren.
Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
De artikelen 16 tot en met 20 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 15
De artikelen 21 en 22 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
HET SPEL
Artikel 16
De artikelen 23, 26, 28 en 29 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 17
Met uitzondering van de finale worden de wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de vereniging
die in het wedstrijdprogramma als eerste is genoemd.
Artikel 18
Een wedstrijd bestaat uit 9 enkelspelen; er wordt geen dubbelspel gespeeld. Elke speler speelt een
set tegen elke speler van het andere team.
Artikel 19
Voor elke gewonnen set wordt 1 setpunt toegekend.
In een meerkamp wordt de klassering van de teams opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde
setpunten.
In een enkelvoudige wedstrijd heeft het team, dat de meeste setpunten behaalt, de wedstrijd
gewonnen. Als van elk team slechts 2 spelers aanwezig zijn, kunnen beide teams 4 setpunten
behalen; voor het bepalen van de winnaar van de wedstrijd wordt dan gebruik gemaakt van het gameof puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.

Artikel 20
Eindigen in een meerkamp twee of meer teams gelijk dan is het onderlinge resultaat van de in de
meerkamp gespeelde wedstrijden beslissend, zonodig met toepassing van het game- of
puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
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PROTESTEN
Artikel 21
De artikelen 31 tot en met 35 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
STAKEN
Artikel 22
De artikelen 36 tot en met 38 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
UITSTEL
Artikel 23
Voor wedstrijden, deel uitmakend van het bekertoernooi, wordt geen uitstel verleend. Slechts in geval
van overmacht o.d. kan de T&W hiervan afwijken.
NIET OPKOMEN
Artikel 24
De artikelen 42 tot en met 44 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 25
Als een team tijdens een meerkamp niet opkomt wordt dat team uit het bekertoernooi genomen. De
eventueel door dat team reeds gespeelde wedstrijden komen te vervallen. Komt een team in een
enkelvoudige wedstrijd niet op, dan wordt dat team geacht de wedstrijd te hebben verloren.
Artikel 26
Als van het niet opkomen van een team niet tijdig bericht wordt gegeven aan zowel de T&W als aan
de tegenstander kan, naast de in artikel 25 vermelde straf, een boete worden opgelegd.
WEDSTRIJDKAART
Artikel 27
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team is verplicht binnen 2 dagen de
volledig ingevulde en ondertekende wedstrijdkaart te zenden aan de T&W. Voor een niet tijdig
ingezonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES
Artikel 28
De artikelen 49 en 50 van het Competitiereglement zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 29
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 1999 en aldus gewijzigd in de ledenvergadering
van 9 juni 2010.
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TOERNOOIREGLEMENT
Artikel 1
Onder een toernooi in de zin van dit Reglement wordt verstaan een wedstrijd of een serie wedstrijden,
niet vallende onder het Competitiereglement of het Bekerreglement, waar directe leden en/of indirecte
leden van de UBT, al dan niet tegen betaling van inschrijfgeld en al dan niet op rechtstreekse
uitnodiging aan kunnen deelnemen en waaraan in een of andere vorm een beloning of onderscheiding
is verbonden.
Artikel 2
Het bestuur wordt door de organisator in kennis gesteld van het te houden toernooi.
Artikel 3
Het bestuur plaatst een aangekondigd toernooi op de toernooikalender en pleegt zonodig met de
organisator overleg teneinde een redelijke spreiding van toernooien over het seizoen te bevorderen.
Artikel 4
Het is indirecte leden niet toegestaan uit te komen in een lagere klasse dan waarin zij voor de
competitie in het zelfde seizoen zijn ingedeeld.
Artikel 5
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 juni 1999.
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Bijlage A, behorend bij artikel 23 van het Competitie Reglement

2.11
2.11.1

Een game
Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, die/dat het eerst 21 punten
scoort, tenzij beide spelers of paren 10 punten hebben gescoord, in welk geval die
speler of dat paar winnaar wordt die/dat als eerste 2 punten meer scoort dan zijn/hun
tegenstander(s).

2.12
2.12.1

Een wedstrijd (set)
Een set bestaat uit 2 ("best of three") of 3 ("best of five") gewonnen games.

2.13
2.13.3

De keuze van serveren, ontvangen en eindlijn
Na elke 5 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het serverende
spelers/paar en dat gaat zo door tot het einde van de game, tenzij ieder(e) speler of
paar 20 punten gescoord heeft of de tijdregel ingaat, waarbij de volgorde van
serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar waarbij na elk gescoord punt de
service naar de tegenstander zal overgaan.

2.13.6

De speler of het paar die/dat als eerste serveerde in een game, zal in de volgende
game als eerste ontvangen, en in de laatst mogelijke game van een dubbelwedstrijd
moet het paar dat in de volgende rally de service gaat ontvangen de volgorde van
ontvangen veranderen, nadat één der paren 10 punten heeft behaald.

2.13.7

De speler of het paar die/dat aan een bepaalde eindlijn van de tafel begint, zal in de
volgende game aan de andere eindlijn beginnen en in de laatst mogelijke game van
een set moeten de spelers van eindlijn wisselen zodra één der spelers of paren 10
punten heeft gescoord.

2.15
2.15.1

De tijdregel
Behalve wanneer beide spelers of paren tenminste 19 punten hebben gescoord treedt
de tijdregel in werking indien een game na 15 minuten speeltijd nog niet is geëindigd,
of eerder indien beide spelers of paren dit verzoeken.

2.15.3

Indien de tijdregel eenmaal is ingegaan, of indien een game langer geduurd heeft dan
15 minuten, dienen alle volgende games in die set volgens de tijdregel te worden
gespeeld.
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Statuten
NAAM
Artikel 1
De vereniging heet 'Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen', hierna afgekort als 'UBT'.
OPRICHTINGSDATUM
Artikel 2
De UBT is opgericht op 11 september 1947.
VESTIGING
Artikel 3
De UBT is gevestigd in Den Haag.
DOEL
Artikel 4
Het doel van de UBT is de tafeltennissport te bevorderen, in het bijzonder onder het personeel van
bedrijven en instellingen.
MIDDELEN
Artikel 5
De UBT doet dit door het organiseren van competities en een bekertoernooi en van andere
toernooien en evenementen.
LEDEN
Artikel 6
De UBT bestaat uit:
1. directe leden;
2. indirecte leden;
3. ereleden en leden van verdienste;
4. donateurs.
Artikel 7
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten verenigingen.
Artikel 8
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de directe leden, voor zover zij als zodanig zijn
aangemeld bij het bestuur.
Artikel 9
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke of rechtspersonen met bijzondere verdiensten voor
de UBT of voor de tafeltennissport in het algemeen.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage.
2

LEDENVERGADERING
Artikel 11
Eénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Een buitengewone
ledenvergadering kan worden belegd op voorwaarden, nader geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.
BESTUUR
Artikel 12
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De leden van het bestuur worden gekozen door de
directe leden en ereleden, uit de indirecte leden en ereleden.
GELDMIDDELEN
Artikel 13
De UBT krijgt zijn inkomsten door:
1. de contributie van de directe en indirecte leden;
2. de bijdragen van donateurs;
3. andere baten.
REGLEMENTEN
Artikel 14
De ledenvergadering stelt reglementen vast. In die reglementen zijn onderwerpen geregeld waarin
deze Statuten niet voorzien. Ze mogen niet strijdig zijn met de Statuten.
WIJZIGING
Artikel 15
De Statuten kunnen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door:
1. het bestuur;
2. drie indirecte leden.
Het voorstel wordt geagendeerd voor de ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging wordt
besloten.
Artikel 16
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen als ten minste drie kwart van het aantal uit te
brengen stemmen in de vergadering aanwezig is (quorum).
2. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener van het voorstel binnen twee weken een nieuwe
vergadering bijeen (doen) roepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemmen
besluitvorming mogelijk is.
Artikel 17
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen voor het voorstel is.

3

ONTBINDING
Artikel 18
Bij een voorstel tot ontbinding van de UBT wordt de procedure, genoemd in de artikelen 15, 16 en 17
gevolgd. Bij ontbinding bepaalt de ledenvergadering hoe de boedel van de UBT wordt vereffend.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 19
Directe en indirecte leden die toetreden tot de UBT accepteren de bepalingen, genoemd in de
Statuten en Reglementen.
Artikel 20
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.

4

Huishoudelijk reglement
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
Artikel 2
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 3
De regels voor leden van de UBT berusten op:
1. de Statuten en Reglementen;
2. de besluiten van de ledenvergaderingen;
3. de bestuursbesluiten.
LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 4
Een vereniging wordt direct lid door aanmelding bij de secretaris. Het bestuur kan aanvullende
informatie vragen en beslist over de acceptatie.
Artikel 5
Als dat voor de eerste keer is wordt een persoon indirect lid door aanmelding bij de secretaris. Dat
gaat via het directe lid. Daarbij wordt een pasfoto overlegd. Na acceptatie verstrekt de secretaris een
legitimatiekaart met registratienummer, die elk seizoen kan worden gebruikt.
Artikel 6
Het lidmaatschap geldt voor één seizoen, tenzij het tussentijds wordt beëindigd door royement of
overlijden. Bij elk volgend seizoen worden directe en indirecte leden opnieuw aangemeld.
Artikel 7
Ereleden en leden van verdienste worden door de ledenvergadering benoemd. De voordracht tot
benoeming ligt bij:
1. het bestuur; een direct lid kan bij het bestuur -in de periode voorafgaand aan die vergaderingeen voorstel daartoe doen;
2. een indirect lid als de kandidaat een bestuurslid is.
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van het bestuur een onderscheidingsteken.
Artikel 8
Directe leden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het stemrecht over zaken;
3. het actief kiesrecht;
4. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd.
Artikel 9
Indirecte leden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het passief kiesrecht;
3. deelneming aan de competitie en het bekertoernooi;
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4. deelneming aan andere activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd.
Artikel 10
Ereleden hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. het stemrecht over zaken;
3. het actief kiesrecht;
4. het passief kiesrecht;
5. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd.
Artikel 11
Leden van verdienste hebben de volgende rechten:
1. toegang tot de ledenvergaderingen;
2. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd.
SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 12
Een indirect lid, erelid of lid van verdienste kan door het bestuur worden geschorst van de in artikel
9, 10 of 11 genoemde rechten als hij:
1. door woorden of daden de geregelde gang van zaken in de UBT bemoeilijkt, de goede naam van
de UBT in gevaar brengt of op andere wijze de belangen van de UBT benadeelt;
2. bestuurslid is van het directe lid dat voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden;
3. door een direct lid is geschorst of geroyeerd en dat directe lid het bestuur vraagt die maatregel
over te nemen;
4. bestuurslid is van een direct lid dat zijn financiële verplichtingen jegens de UBT niet nakomt.
De in de leden 1, 2 en 3 genoemde schorsing geldt voor ten hoogste één jaar; de schorsing, genoemd
in lid 4 geldt totdat de schuld is voldaan.
Artikel 13
Een volgens artikel 12 geschorst indirect lid, erelid of lid van verdienste kan op grond van de in dat
artikel genoemde voorwaarden worden geroyeerd. Dat besluit neemt een ledenvergadering, op
voorstel van het bestuur of van ten minste drie stemgerechtigde leden, met een meerderheid van
twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan weigeren een royementsvoorstel in een
ledenvergadering toe te lichten. Een royement kan voor zowel beperkte als onbeperkte tijd worden
opgelegd. Bij een beperkte tijd kunnen aan de opheffing voorwaarden worden verbonden.
Artikel 14
Het bestuur stelt het geschorste of geroyeerde lid, alsmede het betrokken directe lid, van het besluit
op de hoogte. Een geschorst lid kan tegen het besluit beroep instellen; hij doet dat in de
eerstkomende ledenvergadering.
Artikel 15
Royementen kunnen worden opgeheven. Dat besluit neemt een ledenvergadering, op voorstel van
het bestuur of van ten minste drie stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee derde van
de uitgebrachte stemmen. Financiële verplichtingen worden nagekomen.
LEGITIMATIE
Artikel 16
De in artikel 5 genoemde legitimatiekaart moet, op verzoek van het bestuur of de aanvoerder van de
tegenpartij, worden getoond. Voor het niet kunnen tonen kan een boete worden opgelegd.
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BESTUUR
Artikel 17
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Hiertoe behoren in ieder geval een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester; het kan worden aangevuld met een competitieleider en een
commissaris toernooien & evenementen.
Artikel 18
De bestuursleden worden gekozen uit de indirecte leden en ereleden en door de directe leden en
ereleden. Een bestuurslid is 18 jaar of ouder. Bestuursleden worden in functie gekozen. De
zittingstermijn van een bestuurslid is twee jaren. Ze zijn aftredend volgens een rooster, waarin de
voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn. Na elke termijn mogen zij
zich herkiesbaar stellen.
Artikel 19
Het bestuur is belast met:
1. de werkzaamheden, voortvloeiende uit artikel 5 van de Statuten;
2. uitlegging en handhaving van de in artikel 3 genoemde reglementen en besluiten.
Het kan zich daarbij doen bijstaan door commissies. De leden van deze commissies worden door het
bestuur benoemd.
Artikel 20
Als een bestuurslid tussentijds aftreedt of gedurende langere tijd zijn taak niet kan uitoefenen, kan
het bestuur, ter vervulling van de opengevallen plaats, een indirect lid of erelid aanwijzen. Dit kan tot
de eerstkomende ledenvergadering.
Artikel 21
De voorzitter is onder meer belast met:
1. het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het regelen van de werkzaamheden voor
deze vergaderingen;
2. de vertegenwoordiging van het bestuur.
Artikel 22
De secretaris is onder meer belast met:
1. het onderhouden van de ledenadministratie;
2. het voeren van de correspondentie;
3. het verzorgen en ter beschikking stellen van de stukken voor de vergaderingen;
4. het uitbrengen van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering;
5. het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.
Artikel 23
De penningmeester is onder meer belast met:
1. het beheren van de financiële middelen, het innen van de contributies en andere gelden en het
verrichten van de benodigde betalingen;
2. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven, bezittingen en schulden en het bewaren van
de stukken gedurende ten minste 10 jaren;
3. het uitbrengen van een financieel jaarverslag aan de algemene ledenvergadering en het
indienen van een begroting voor het komende verenigingsjaar.
Artikel 24
De competitieleider is onder meer belast met:
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1. het samenstellen van het competitieprogramma;
2. het beoordelen en verder afhandelen van uitstelaanvragen;
3. het beoordelen van de juistheid van de, conform artikel 34 van het Competitiereglement, tot
stand gekomen uitgestelde speeldata;
4. het vaststellen van speeldata van gestaakte of (wegens niet opkomen) niet gespeelde
wedstrijden;
5. het verwerken van de uitslagen van wedstrijden in standen en persoonlijke prestaties en het
publiceren daarvan;
6. het controleren van de gegevens op de wedstrijdkaart, waaronder de speelgerechtigdheid van de
deelnemende indirecte leden;
7. het opleggen van straffen en boetes;
8. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.
Artikel 25
De commissaris toernooien & evenementen is onder meer belast met:
A. Bekertoernooi
1. het samenstellen van het bekertoernooiprogramma;
2. het beoordelen en verder afhandelen van uitstelaanvragen;
3. het verwerken van de uitslagen tot vervolgronden en het publiceren daarvan;
4. het controleren van de gegevens op de wedstrijdkaart, waaronder de speelgerechtigdheid van de
deelnemende indirecte leden;
5. het opleggen van straffen en boetes;
6. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.
B. Andere toernooien en evenementen
1. het aankondigen van toernooien en evenementen en het uitnodigen van personen daarvoor;
2. het verwerken van de inschrijvingen in een toernooiprogramma;
3. het (doen) organiseren en begeleiden van het toernooi of evenement;
4. het publiceren van de uitslagen;
5. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.
Artikel 26
Het bestuur is voor al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.
Artikel 27
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden, maar mag niet in strijd zijn met de reglementen en
besluiten van de ledenvergaderingen.
COMMISSIES
Artikel 28
De Protestcommissie is een adviescommissie van het bestuur. De leden worden benoemd door het
bestuur, uit de indirecte leden en ereleden. De zittingstermijn is voor onbepaalde tijd. Zij zijn 18 jaar
of ouder. De commissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden, die niet bij eenzelfde direct lid
zijn aangesloten. Een commissielid trekt zich terug voor de duur dat de commissie een zaak
behandelt, waarin het directe lid waarbij hij is aangesloten, is betrokken, of als van andere
betrokkenheid sprake kan zijn. In dat geval neemt het eerste en zo nodig het tweede reservelid zijn
plaats in. De taken van de Protestcommissie zijn nader geregeld in het Competitiereglement.
Artikel 29
De Kascommissie is een adviescommissie van de leden.
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1. De leden worden benoemd door de ledenvergadering, uit de indirecte leden en ereleden. De
zittingstermijn is ten hoogste twee jaren. Zij zijn 18 jaar of ouder. De commissie bestaat uit drie
leden.
2. De commissie controleert ten minste éénmaal per jaar en zo vaak als zij dat nodig oordeelt de
boekhouding van de penningmeester en brengt daarover verslag uit aan de ledenvergadering.
Goedkeuring van dat verslag door de ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het
gevoerde beheer.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 30
Het bestuur komt bijeen op afspraak of op verzoek van een van de bestuursleden. Besluiten kunnen
worden genomen als ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 31
Het bestuur, de directe leden, de ereleden en leden van verdienste komen bijeen op verzoek van:
1. het bestuur;
2. drie directe leden; deze aanvraag wordt schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur ingediend.
Een convocatie voor een ledenvergadering wordt ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de
directe leden, ereleden en leden van verdienste. Een volgens lid 2 aangevraagde vergadering wordt
door het bestuur binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag belegd; anders doen de directe
leden dat zelf en voorzien zij in de leiding. De directe leden brengen de convocatie ter kennis van hun
indirecte leden.
Artikel 32
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering worden onder meer
behandeld:
1. de notulen van de vorige vergadering;
2. de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, competitieleider en commissaris toernooien
& evenementen;
3. het verslag van de controle van de kascommissie;
4. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
5. het vaststellen van de contributies en de bedragen van de boetes;
6. voorziening in bestuurs- en commissie-vacatures;
7. de plannen voor het komende verenigingsjaar;
8. de voorstellen van het bestuur en van de leden.
Artikel 33
1. Een ledenvergadering kan besluiten nemen als ten minste de helft van het aantal uit te brengen
stemmen aanwezig is (quorum).
2. Wordt het quorum niet bereikt, dan wordt binnen 14 dagen de vergadering opnieuw
bijeengeroepen; daarin worden de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige stemmen,
afgehandeld en besluiten genomen.
Artikel 34
Directe leden zijn verplicht in de vergadering vertegenwoordigd te zijn door:
1. een bestuurslid;
2. een ander indirect lid dat bij het directe lid is aangesloten. Deze is dan voorzien van een volmacht
tot stemmen, ondertekend door een bestuurslid.
9

Bij verhindering meldt een direct lid dat vóór de vergadering bij het bestuur; bij gebreke daarvan kan
een boete worden opgelegd.
VERKIEZING EN STEMMING
Artikel 35
Directe leden en ereleden hebben één stem. Daarnaast hebben directe leden één stem voor telkens
vijf indirecte leden die bij hen zijn aangesloten.
Artikel 36
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie gebeurt door voordracht door:
1. het bestuur, de kandidaten worden dan vermeld in de convocatie voor de vergadering;
2. ten minste drie directe leden, minimaal een week vóór de vergadering waarna het bestuur dit
meldt aan de ontvangers van de convocatie.
Artikel 37
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Gaat een schriftelijke stemming
over een bestuurslid, dan geeft de voorzitter de leiding van de stemming over aan eén van de
aanwezigen. Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij één van de stemgerechtigde leden of
het bestuur zich daartegen verzet.
Artikel 38
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in artikel 34, kan niet.
Artikel 39
De leden van het bestuur worden bij afzonderlijke kandidaatstelling en per functie gekozen.
Artikel 40
Bij stemming beslist de absolute meerderheid, tenzij anders is bepaald.
Is er voor een vacature één kandidaat, dan is deze door de vergadering automatisch gekozen. Als er
meer kandidaten zijn wordt een stemming gehouden. Voor elke vacature wordt afzonderlijk
gestemd. Als dan geen van de kandidaten de absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw gestemd
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen; daarna is de kandidaat met de
meeste stemmen gekozen. Als beide kandidaten evenveel stemmen hebben gekregen, beslist het lot.
Artikel 41
De uitslag van een stemming wordt door de voorzitter aan de vergadering bekendgemaakt.
GELDMIDDELEN
Artikel 42
De contributies van de directe en indirecte leden worden door de ledenvergadering vastgesteld. Het
bestuur mag dispensatie verlenen van contributieplicht.
Artikel 43
De maximale bedragen van aan overtredingen verbonden boetes worden door de ledenvergadering
vastgesteld.
Artikel 44
De contributie geldt voor een volledig seizoen, ook bij tussentijds toetreden of beëindigen van het
lidmaatschap. Het bestuur mag hiervan dispensatie verlenen.
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OVERSCHRIJVING
Artikel 45
Vóór 1 juli of twee weken voor de tweede seizoenshelft kan een indirect lid overschrijving aanvragen
van het ene directe lid naar het andere. Dat doet hij bij het bestuur. Daarbij hoort een verklaring dat
het te verlaten directe lid daarvan op de hoogte is en dat hij daar geen schulden heeft.
WIJZIGING
Artikel 46
De hiernavolgende artikelen gelden ook voor het Competitiereglement en het Bekerreglement.
Artikel 47
De reglementen kunnen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door:
1. het bestuur;
2. drie directe leden.
Het voorstel wordt geagendeerd voor de ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging wordt
besloten.
Artikel 48
3. Het voorstel wordt in behandeling genomen als ten minste drie kwart van het aantal uit te
brengen stemmen in de vergadering aanwezig is (quorum).
4. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener van het voorstel binnen twee weken een nieuwe
vergadering bijeen (doen) roepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemmen
besluitvorming mogelijk is.
Artikel 49
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen voor het voorstel is.
Artikel 50
Wijzigingen van de Reglementen treden onmiddellijk na goedkeuring in werking.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 51
In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien en bij verschil van opvatting over interpretatie
van de reglementen beslist het bestuur.
Artikel 52
Waar in de reglementen de redactie over personen in de 'hij-vorm' staat, worden zowel mannen als
vrouwen bedoeld.
Artikel 53
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.
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Competitiereglement
Artikel 1
Dit reglement gaat over de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 5 van de
Statuten.
COMPETITIE
Artikel 2
De competitie wordt gespeeld in de avonduren van maandag tot en met vrijdag. In de perioden
waarin geen competitiewedstrijden zijn gepland, kunnen inhaalwedstrijden e.d. worden vastgesteld.
Artikel 3
De competitiewedstrijden worden gespeeld tussen teams van ten minste twee en ten hoogste drie
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde directe lid.
Artikel 4
De teams zijn ingedeeld in klassen.
Artikel 5
1. Vóór de aanvang van de tweede competitiehelft maakt het bestuur de promotiedegradatieregeling bekend. Daarbij wordt ook vastgesteld welke klassering in de eindstand
bepalend is voor de aanwijzing van de kampioen, de promovendi en de degradanten.
2. Het programma van de promotie-degradatiewedstrijden wordt zo spoedig mogelijk na afloop van
de competitie bekendgemaakt.
COMPETITIELEIDING
Artikel 6
De leiding van de competitie berust bij de Competitieleider (CL).
AANMELDING VAN LEDEN
Artikel 7
Telkens vóór een door het bestuur te bepalen datum doen de directe leden aan het bestuur opgave
van alle indirecte leden. De opgave is ingedeeld in teams met vermelding van teamnummer, klasse
en registratienummer. Een indirect lid mag slechts in één team worden ingedeeld. Het laagste
teamnummer per klasse wordt gegeven aan het team met het hoogste teampercentage. De opgave
vindt plaats op daarvoor bestemde formulieren.
Artikel 8
1. Indirecte leden worden ingedeeld in dezelfde klasse als die, waarin zij in de voorafgaande
competitie hebben gespeeld, met inachtneming van het promotie- en/of degradatieresultaat.
2. Het bestuur kan aan een indirect lid van het gestelde in lid 1 dispensatie verlenen. Dat is mogelijk
als het behaalde percentage in de voorafgaande competitie in ten minste 50% van het aantal
competitiewedstrijden lager is dan 45%. Het indirecte lid kan dan één klasse lager worden
ingedeeld.
3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het gestelde in lid 2.
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DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 9
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn
aangemeld.
Artikel 10
Indirecte leden mogen invallen in andere teams. Daarbij geldt:
1. Invallen mag alleen in een team met een lager teamnummer.
2. Heeft iemand tijdens een helft van de competitie drie maal ingevallen, dan mag hij gedurende de
rest van die helft slechts uitkomen in het team met het hoogste teamnummer waarin hij was
ingevallen of in die met een nog lager teamnummer.
3. Bij verplaatsing naar een team met een lager teamnummer blijven de wedstrijden, gespeeld in
teams met een nog lager teamnummer, meetellen voor het in lid 2 bepaalde.
4. Invallen geldt voor een hele wedstrijd en niet later dan 15 minuten na het einde van de laatste
set die gespeeld kan worden.
Artikel 11
Indirecte leden die zijn aangemeld ná de aanvang van de tweede helft van de competitie, mogen
alleen aan promotie-degradatiewedstrijden deelnemen als zij in ten minste 25% van het totaalaantal
wedstrijden van de competitie hebben meegespeeld.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, worden de door hem
gespeelde sets, eventueel ook het dubbelspel, als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd
wordt door de CL gecorrigeerd.
Artikel 13
Bij terugtrekken van een team, ook als dat gebeurt voordat de competitie is begonnen, meldt het
directe lid dat schriftelijk en gemotiveerd aan de CL. Het team heeft dan de gespeelde en nog te
spelen wedstrijden met 10-0 verloren. Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
Per twee ingeschreven teams is per speelavond ten minste één speeltafel beschikbaar.
Artikel 15
De speelruimten voldoen aan redelijke eisen voor het spelen van tafeltennis. Als de vloer kans biedt
op uitglijden wordt een natte dweil neergelegd. Tussen de lange kanten van twee tafels is ten minste
1,50 m vrije ruimte. Achter de korte kanten is die ten minste 2,50 m. Een volledig ingerichte EHBOtrommel is aanwezig.
Artikel 16
Waar in de artikelen 14 en 15 verschil van interpretatie of inzicht mogelijk is, beslist het bestuur.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 17
1. De hoofdkleur van een shirt, broek of rok -met uitzondering van de kraag en mouwen van het
shirt- verschilt duidelijk van de kleur van de bal die gebruikt wordt.
2. Voor het schoeisel houden spelers zich aan de bepalingen van het ontvangende directe lid.
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HET SPEL
Artikel 18
Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels, met uitzondering van de artikelen 2.11.1,
2.12.1, 2.13.3, 2.13.6, 2.13.7, 2.15.1, 2.15.3, 3.4.4.1, 3.4.4.1.1 en 3.4.4.1.2. Deze zijn vervangen door
de artikelen, zoals vermeld in bijlage A die deel uitmaakt van dit Reglement.
Artikel 19
In de competitie speelt elk team een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn klasse of
afdeling. Promotie-degradatiewedstrijden vinden zo nodig plaats in neutrale ruimten.
Artikel 20
Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld in negen enkelspelen en een dubbelspel. Elke speler
speelt een enkelspel tegen elke speler van het andere team; twee spelers van elk team spelen het
dubbelspel.
Artikel 21
Een set bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie games; de set wordt gewonnen door die
speler die het eerst twee games heeft gewonnen.
Artikel 22
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend. De klassering van de teams wordt opgemaakt
aan de hand van het aantal behaalde setpunten.
Artikel 23
Eén van de spelers van elk team treedt op als aanvoerder. De aanvoerder:
1. vult de wedstrijdkaart in en ondertekent die;
2. controleert de legitimatiekaarten van de tegenstanders;
3. geeft bij thuiswedstrijden als eerste op de wedstrijdkaart de volgorde aan waarin de spelers van
zijn team gaan spelen.
Artikel 24
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de spelers van beide teams. De beslissingen van de
scheidsrechter zijn bindend, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 26. Elke speler mag in
elke set éénmaal de vervanging van een scheidsrechter eisen.
Artikel 25
Eindigen in de rangschikking twee of meer teams gelijk dan is het onderlinge resultaat van de
gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met toepassing van het game- of puntengemiddelde. Is
ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
PROTESTEN
Artikel 26
Als een teamaanvoerder twijfelt aan de juistheid van een uitslag, en in dat geval alleen, kan hij
protest aantekenen.
Artikel 27
Een protest wordt vermeld op de wedstrijdkaart. Het wordt bovendien binnen drie dagen na de
wedstrijd schriftelijk gemeld aan het bestuur. Dit doet het directe lid. De melding bevat:
1. de datum en plaats van de wedstrijd;
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2. de namen van de betrokken directe leden, indirecte leden en scheidsrechter(s);
3. een omschrijving van het feit waartegen en de motieven waarop geprotesteerd wordt.
Artikel 28
Als het protest ontvankelijk is legt het bestuur het voor aan de protestcommissie. Deze verricht het
onderzoek en hoort zo nodig de partijen.
Artikel 29
De protestcommissie deelt binnen twee weken na ontvangst van het protest de uitslag van het
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het
bestuur is bindend voor alle partijen.
STAKEN
Artikel 30
Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt een wedstrijd gestaakt. Bijzondere
omstandigheden kunnen zijn opgelopen letsel, defectgeraakt materiaal of sluiting van de speelruimte
voordat de wedstrijd is voltooid. Vermoeidheid en uitvloeisels van een vóór de wedstrijd reeds
aanwezige ziekte zijn geen reden tot staking. Van de noodzaak tot staking moet overeenstemming
bestaan tussen beide aanvoerders, anders wordt gehandeld volgens artikel 31. De staking wordt
gemeld aan de CL die daarna beslist over de afwikkeling.
Artikel 31
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt het bestuur die zaak voor aan de protestcommissie.
Deze verricht een onderzoek naar de toedracht die tot de staking heeft geleid en hoort zo nodig de
partijen. De protestcommissie deelt binnen twee weken de uitslag van het onderzoek schriftelijk
mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend voor
alle partijen.
Artikel 32
Van een staking wordt melding gemaakt op de wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de
reden tot staking was.
UITSTEL
Artikel 33
In bijzondere omstandigheden kan een wedstrijd worden uitgesteld. Het uitstel wordt ten minste
drie dagen tevoren, gemotiveerd, aangevraagd bij de CL. Deze beoordeelt de aanvraag en beslist
daarop. Bij toegekend uitstel stelt de CL een nieuwe datum vast en informeert beide directe leden
daarover.
Artikel 34
1. Als een uitstelaanvraag niet wordt toegekend kunnen beide teams overeenkomen de
wedstrijddatum te verplaatsen. Die nieuwe datum ligt ten hoogste twee weken na de
oorspronkelijke datum.
2. Het team, dat hiertoe het initiatief neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de CL. Deze
kan, in het belang van een behoorlijk competitieverloop, alsnog afwijzend of anders beslissen.
3. Het initiatiefnemende team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe datum.
Als deze ligt na genoemde twee weken wordt dat team alsnog geacht niet te zijn opgekomen.
4. Het initiatiefnemende team meldt de nieuwe datum onmiddellijk aan de CL. Deze bevestigt de
nieuwe datum aan beide directe leden, waarmee die nieuwe datum is vastgesteld.
5. Uitstel tot na de laatste speeldag van de competitie kan niet.
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NIET OPKOMEN
Artikel 35
Als een team 30 minuten na het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht niet te
zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt door het andere team vermeld op de wedstrijdkaart.
Artikel 36
Als op het vastgestelde aanvangsuur één of beide teams onvolledig is (zijn), dan worden de sets die
gespeeld kunnen worden, gespeeld. Is (zijn) de ontbrekende speler(s) 15 minuten na de laatste set
nog niet aanwezig, dan wordt hij (worden zij) geacht zijn (hun) sets tegen de aanwezige spelers in
twee games te hebben verloren.
Artikel 37
Zijn van een team minder dan twee spelers aanwezig, dan wordt het team geacht niet te zijn
opgekomen.
Artikel 38
Als een team niet opkomt worden aan dat team 10 punten in mindering toegekend en wordt de
wedstrijddatum door de CL opnieuw vastgesteld. Komt een team in dezelfde competitie voor de
tweede maal niet op, dan kan dat team door het bestuur uit die competitie worden genomen.
Artikel 39
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig bericht aan de CL en de tegenstander. Gebeurt dat
niet, dan kan het bestuur, naast de in artikel 38 vermelde maatregel, een boete opleggen.
WEDSTRIJDKAART
Artikel 40
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens vermeld: de namen van de spelers en hun
registratienummer, de game- en setuitslagen en de behaalde persoonlijke prestaties. Tevens wordt
aangegeven welke spelers het dubbelspel hebben gespeeld. De kaart wordt door beide aanvoerders
ondertekend.
Artikel 41
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team, zendt de wedstrijdkaart binnen
twee dagen aan de CL. Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan een
boete worden opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES
Artikel 42
Tegen opgelegde straffen en boetes kan de betrokkene binnen een week na bekendmaking daarvan
bezwaar maken bij het bestuur.
Artikel 43
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de eerstkomende ledenvergadering.
SLOTBEPALING
Artikel 44
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.
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Bekerreglement
Artikel 1
Dit reglement gaat over het jaarlijkse bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond van artikel 5
van de Statuten.
BEKERTOERNOOI
Artikel 2
Het bekertoernooi wordt gespeeld in perioden, waarin geen competitiewedstrijden zijn vastgesteld,
in de avonduren van maandag tot en met vrijdag.
Artikel 3
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de
finale wordt bereikt.
Artikel 4
Een ronde kan bestaan uit:
1. enkelvoudige wedstrijden tussen twee teams;
2. meerkampen tussen meer dan twee teams.
Artikel 5
De ledenvergadering bepaalt de algemene opzet en invulling van het bekertoernooi.
Artikel 6
De bekerwedstrijden worden gespeeld tussen teams van ten minste twee en ten hoogste drie
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde directe lid.
Artikel 7
Voorafgaand aan het toernooi maakt het bestuur de indeling en het programma bekend.
TOERNOOILEIDING
Artikel 8
De leiding van het toernooi berust bij de Commissaris Toernooien & Evenementen (T&E).
AANMELDING
Artikel 9
1. Bij de inschrijving voor het bekertoernooi geven de directe leden aan welke teams zij willen laten
deelnemen.
2. De teams zijn dezelfde als die voor de competitie worden aangemeld. Als het toernooi in klassen
is verdeeld komen de teams uit in dezelfde klasse of in een hogere.
DEELNEMNG AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 10
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn
aangemeld.
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Artikel 11
Invallen mag alleen in een team met een lager teamnummer.
Artikel 12
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, worden de door hem
gespeelde sets als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd wordt door de T&E gecorrigeerd.
Artikel 13
Bij terugtrekken van een team, ook als dat gebeurt als het toernooi nog niet is begonnen, meldt het
directe lid dat schriftelijk en gemotiveerd aan de T&E. Het terugtrekken van een team betekent:
1. bij een meerkamp dat het team uit het toernooi wordt genomen, de eventueel door het team al
gespeelde wedstrijden komen te vervallen;
2. bij enkelvoudige wedstrijden dat het team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft verloren.
Tevens kan een boete worden opgelegd.
SPEELRUIMTEN
Artikel 14
De artikelen 14 tot en met 16 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
KLEDING EN SCHOEISEL
Artikel 15
Artikel 17 van het Competitiereglement is hier van toepassing.
HET SPEL
Artikel 16
De artikelen 18, 21, 23 en 24 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
Artikel 17
Met uitzondering van de finale worden de wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de vereniging
die in het wedstrijdprogramma als eerste is genoemd.
Artikel 18
Een wedstrijd bestaat uit negen enkelspelen. Elke speler speelt een set tegen elke speler van het
andere team.
Artikel 19
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend. In een meerkamp wordt de klassering van de
teams opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde setpunten. In een enkelvoudige wedstrijd
heeft het team, dat de meeste setpunten behaalt, de wedstrijd gewonnen. Als van elk team slechts
twee spelers aanwezig zijn, kan de uitslag 4-4 zijn; voor het bepalen van de winnaar wordt dan
gebruikgemaakt van het game- of puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist
het lot.
Artikel 20
Eindigen in de rangschikking van een meerkamp twee of meer teams gelijk, dan is het onderlinge
resultaat van de gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met toepassing van het game- of
puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot.
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PROTESTEN
Artikel 21
De artikelen 26 tot en met 29 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
STAKEN
Artikel 22
De artikelen 30 tot en met 32 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
UITSTEL
Artikel 23
In bijzondere omstandigheden kan de T&E een wedstrijd uitstellen.
NIET OPKOMEN
Artikel 24
De artikelen 35 tot en met 37 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
Artikel 25
1. Als een team tijdens een meerkamp niet opkomt kan dat team uit het bekertoernooi worden
genomen, waarbij de eventueel door dat team al gespeelde wedstrijden komen te vervallen. De
T&E kan ook tot een andere maatregel komen.
2. Komt een team in een enkelvoudige wedstrijd niet op, dan wordt dat team geacht de wedstrijd
te hebben verloren.
Artikel 26
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig bericht aan de T&E en de tegenstander. Gebeurt dat
niet, dan kan het bestuur een boete opleggen.
WEDSTRIJDKAART
Artikel 27
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens vermeld: de namen van de spelers en hun
registratienummer en de game- en setuitslagen. De kaart wordt door beide aanvoerders
ondertekend.
Artikel 28
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team, zendt de wedstrijdkaart binnen
twee dagen aan de T&E. Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan
een boete worden opgelegd.
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES
Artikel 29
De artikelen 42 en 43 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 30
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018.
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Bijlage A, behorend bij artikel 18 van het Competitiereglement

2.11

Een game
Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, die/dat het eerst 21 punten
scoort, tenzij beide spelers of paren 20 punten hebben gescoord, in welk geval die
speler of dat paar winnaar wordt die/dat als eerste 2 punten meer scoort dan
zijn/hun tegenstander(s).

2.12
2.12.1

Een wedstrijd (set)
Een wedstrijd/set bestaat uit 2 ('best of three') of 3 ('best of five') gewonnen games.

2.13
2.13.3

De keuze van serveren, ontvangen en tafelhelft
Na elke 5 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het
serverende spelers/paar en dat gaat zo door tot het einde van de game, tenzij
ieder(e) speler of paar 20 punten gescoord heeft of de tijdregel ingaat, waarbij de
volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar waarbij na elk gescoord
punt de service naar de tegenstander zal overgaan.

2.13.6

De speler of het paar die/dat het eerst serveerde in een game, zal in de volgende
game als eerste ontvangen, en in de laatst mogelijke game van een dubbelwedstrijd
moet het paar dat in de volgende rally de service ontvangt de volgorde van
ontvangen veranderen, nadat één der paren 10 punten heeft behaald.

2.13.7

De speler of het paar die/dat in een game aan een bepaalde zijde van de tafel begint,
zal in de volgende game aan de andere kant beginnen en in de laatst mogelijke game
van een wedstrijd/set moeten de spelers of paren van tafelhelft wisselen zodra één
speler of paar 10 punten heeft gescoord.

2.15
2.15.1

De tijdregel
Behalve wanneer beide spelers of paren tenminste 19 punten hebben gescoord
treedt de tijdregel in werking indien een game na 15 minuten speeltijd nog niet is
geëindigd, of eerder indien beide spelers of paren dit verzoeken.

2.15.3

Indien de tijdregel eenmaal is ingegaan, dienen alle volgende games in die
wedstrijd/set volgens de tijdregel te worden gespeeld.

3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.1.1

Pauzes
Elke speler heeft recht op:
Een onderbreking van maximaal 2 minuten tussen opeenvolgende games binnen een
wedstrijd/set.
Korte onderbrekingen voor het gebruik van de handdoek na elke 5 punten vanaf het
begin van elke game en bij het wisselen van tafelhelft in de laatst mogelijke game
van een wedstrijd/set.

3.4.4.1.2
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