
UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2018-2019 
 
Dit is het verslag over het seizoen 2018-2019. Dit verslag geeft een overzicht van de zaken waar de 
UBT in algemene zin mee te maken heeft gehad.  
 
In het achter ons liggende jaar deden we weer waarvoor de UBT in 1947 is opgericht: het draaien van 
een competitie en een bekertoernooi en het organiseren van diverse toernooien en andere 
evenementen. Toch was er nu iets bijzonders: in het bekertoernooi speelden we als proef in 
maximaal drie games tot 11 punten.  
 
Droevig was het te moeten vernemen dat Michel Velgersdijk, Peter Lin, Jacques Koot en Frans Kuijper 
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 & evenementen 
 
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 de reserveleden Marjolein Wolthoorn en Thomas Beuman. 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'. Ervaring helpt daarbij, maar van een leien dakje gaat 
het nooit. Het in elkaar sleutelen van het competitie- en bekerprogramma na het ontvangen van de 
inschrijfformulieren is telkens een lastige zaak, vooral gezien de vele voorwaarden en wensen van de 
verenigingen. Daarnaast werd door het bestuur (vaak in klein comité of door een 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.  
 
Verenigingen en leden 
Het aantal verenigingen bleef 10.  
Het aantal leden kwam in het seizoen 2017-2018 op 226, nu sluiten we af op 219. Een daling waar 
we, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, niet meer van opkijken. EOB, HPSV, SALM, 
SDU, SEL en VVV moesten een kleine veer laten, VEW bleef gelijk en SVGT, TTVB en TVZ boekten 
winst.  
 
Proef ter bekorting van de speelavond 
In de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is gesproken over de lengte van de speelavond. 
Voor vooral hen die de volgende dag weer tijdig aan de slag moeten is de lange duur vaak 



bezwaarlijk. Een mogelijke oplossing zou zijn de games te bekorten van 'tot 21' naar 'tot 11'. Om dat 
te ervaren werd dit als proef in het bekertoernooi toegepast.  
 
Website 
De website www.ubt.nu is het communicatiemiddel van de UBT. De uitslagen en standen van de 
competitie en 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.  
 
Nieuwe Statuten en Reglementen  
De Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 stelde de herziene versie van de Statuten en 
Reglementen vast. Die herziening, sinds 1999, was nodig vanwege het dalende ledental, de 
gemoderniseerde technieken en de maatschappelijke vraag om efficiency en deregulering. De 
nieuwe versie is te raadplegen op de website, elke vereniging ontving een papieren exemplaar.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Deze (nieuwe) privacywet die sinds 25 mei 2018 van kracht is, draait om het beschermen van de 
persoonsgegevens. De vereiste privacyverklaring van de UBT staat op de website. Een tweede aspect 
is de door ieder lid in te dienen toestemmingsverklaring. Daarin geeft ieder aan wat met zijn/haar 
naam en afbeelding door de UBT mag worden gedaan. Na een jaar is van ongeveer driekwart van de 
leden die verklaring ontvangen.  
 
Een goede zomer toegewenst.  
 
Leidschendam, 27 april 2019 
 
André Uileman, 
secretaris 

http://www.ubt.nu/

