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

