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

