
UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 13 juni 2018, 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; 
leden van diverse commissies. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering, heet de aanwezigen welkom en dankt de 
vereniging SDU voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte. Hij stelt tevreden vast dat alle 
verenigingen vertegenwoordigd zijn. Vervolgens memoreert hij dat zes personen ons in het 
afgelopen seizoen zijn ontvallen: Nel Pauptit, Piet van Vliet, Anton Karjantika, Hans Vierling sr, Wim 
de Kok en Jacques Schrama; ter nagedachtenis aan hen neemt de vergadering een moment stilte in 
acht.  
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2017 
De notulen worden vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken 
Van TTVB en VVV ontvingen bestuur en verenigingen een discussiestuk over het mogelijk bekorten 
van de speelavonden. Deze worden behandeld in een hiertoe ingelast agendapunt 8a. 
 
4. Verslag kascommissie 
Namens de commissie deelt Peter Melet mede dat op 7 juni 2018 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 
De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de competitieleider en van de commissaris 
toernooien & wedstrijden worden vastgesteld, met dien verstande dat in laatstgenoemd verslag 
onder Veteranentoernooi de verenigingsnaam van Osama Eldawy wordt gewijzigd van SDU in SALM. 
 
6. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend zijn voorzitter Ron de Wolf en commissaris toernooien & wedstrijden Ymke Thomas. Zij 
stellen zich herkiesbaar; aangezien zich geen tegenkandidaten hadden gemeld zijn ze herbenoemd.  
 
7. Commissies 
Kascommissie 
Peter Melet is aftredend. Voor de ontstane vacature meldt zich Ruud Goutier (VEW). Hij wordt door 
de vergadering benoemd waarna deze commissie bestaat uit Edgar van der Meer, Bas Mullekes en 
Ruud Goutier. 
 
Protestcommissie 
De samenstelling van deze commissie wijzigt niet en bestaat uit Cees Pater, Paul van der Bol, John 
Klappers en reserve Marjolein Wolthoorn. 
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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.  
 
8a. Gedachtewisseling over duur van de speelavond 
In een tevoren aan verenigingen en bestuur gezonden mail vroeg Edgar van der Meer (TTVB) 
aandacht voor de (volgens velen) te lange duur van de speelavond. Vaak is een wedstrijd pas rond 
middernacht afgelopen waardoor mensen laat thuis zijn, wat de nachtrust niet ten goede komt. 
Vooral voor hen die de volgende dag moeten werken, is dat bezwaarlijk. Bij een verplicht sluitingsuur 
van de zaal moet op twee tafels worden gespeeld. Hij vraagt om een gedachtewisseling hierover en 
noemt als voorzet hiervoor de zogenoemde duocompetitie, zoals die in de NTTB wordt 
georganiseerd: teams van twee personen waardoor het aantal wedstrijden per avond vijf is.  
Tijdens de discussie blijkt dat het probleem van de lange speelavond breed wordt herkend. Geurt 
Thomas (VVV) geeft aan dat de UBT aantrekkelijk moet blijven voor werkenden en signaleert in zijn 
vereniging (NTTB en UBT) dat mensen om reden van de lange avond duocompetitie in de NTTB 
blijven of gaan spelen. Dat is nadelig voor de UBT. Een uit de vergadering geuit gevolg van de 
duocompetitie is dat met teams van twee in plaats van drie personen het aantal teams zal 
toenemen; wat voor een aantal verenigingen een probleem met de zaalcapaciteit oplevert. Ook uit 
sociale overwegingen (minder onderling contact) is de vergadering niet enthousiast over de 
duocompetitie en wil dit in de komende competitie niet.  
Een aantal dagen na de mail van TTVB kwam VVV met een reactie daarop, eveneens naar 
verenigingen en bestuur. Daarin wordt, om de avond te bekorten, de mogelijkheid geopperd over te 
gaan tot 'games tot 11 punten', zoals internationaal gebruikelijk, maar dan in een best of three. 
Gerealiseerd wordt dat de tijd tussen dit voorstel en deze ALV voor veel verenigingen te kort is om 
met de leden te overleggen; om niet een jaar te verliezen stelt Thomas Beuman (SEL) voor dit als 
proef te hanteren in het komende bekertoernooi en na een jaar te evalueren. Met alleen de 
stemmen van SALM tegen wordt dit aangenomen, het geldt voor het gehele bekertoernooi.  
 
Naar aanleiding van het feit dat het bekertoernooi wordt genoemd, zegt Piet Terpstra (SVGT) het 
bezwaarlijk te vinden dat een aantal leden alleen meedoen in de bekerwedstrijden en soms zelfs 
alleen in de finale. Hij pleit voor een minimaal aantal competitiewedstrijden om aan de finales deel 
te mogen nemen. Van bestuurszijde wordt erop gewezen dat niets het opstellen van incidentele 
sterke spelers in de weg staat.  
 
9. TTapp 
Het bestuur kreeg een wervingsmail van de bouwer van TTapp. Dit is een app voor de telefoon met 
uitslagen, standen en percentages, maar waarop bovendien 'live' vanuit een andere locatie het 
verloop van een wedstrijd kan worden gevolgd. De NTTB gebruikt dit met tevredenheid, als klant; het 
is een particulier initiatief. De kosten bedragen twee euro per ingeschreven lid, mogelijk gaat dat 
naar drie euro. Gezien de krappe begroting van de UBT moet dit aan de leden worden doorberekend. 
De vergadering vindt de huidige wijze van publiceren op de website ruim voldoende en heeft aan 
TTapp geen behoefte.  
 
10. Begroting 2018-2019 
De begroting wordt vastgesteld.  
 
11. Herziening Statuten en Reglementen 
De voorzitter geeft een toelichting op de wenselijkheid van de voorgestelde herziening. Zo is er een 
modernisering met betrekking tot het taalgebruik en vermindering van bureaucratie. Verder zijn de 
Statuten en Reglementen aangepast aan de huidige situatie van de UBT (vervallen Contact, vervallen 
competitiecommissie, uitbreiding van de protestcommissie en schrappen van het 
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Toernooireglement). Het wijzigingsvoorstel is, voorzien van een uitgebreide toelichting, al in maart 
naar de verenigingen gestuurd.  
Thomas Beuman (SEL) wijst op artikel 13.b van de Statuten waarin wordt gesteld dat een 
wijzigingsvoorstel kan worden ingediend door drie indirecte leden; hij denkt dat dit 'directe leden' 
moet zijn, in lijn met soortgelijke artikelen. Na enige discussie wordt dit overgenomen en wordt in 
artikel 13.b 'indirecte leden' gewijzigd in 'directe leden'.  
Voorts wijst Thomas Beuman (SEL) op de samenstelling van het bestuur, genoemd in artikel 17 van 
het Huishoudelijk Reglement. Dat bestuur moet bestaan uit ten minste drie leden (voorzitter, 
secretaris en penningmeester), aangevuld met de Competitieleider en de Commissaris Toernooien en 
Evenementen. Naar zijn mening is er dan geen ruimte meer voor een bestuurslid met een andere 
functie. Secretaris André Uileman geeft aan dat het omschrevene juist een voorbeeld is van 
aanpassing aan de huidige situatie, zonodig kan altijd een commissie worden aangesteld.  
Met inachtneming van de aangebrachte wijziging gaat de vergadering akkoord met het voorstel. De 
nieuwe versie komt op de website en per vereniging volgt er een papieren exemplaar.  
 
Met de herziening is de Protestcommissie met een reservelid uitgebreid. Voor de nu ontstane 
vacature meldt zich Thomas Beuman (SEL); hij wordt benoemd.  
 
12. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Penningmeester André Leijh geeft een toelichting. Deze (nieuwe) privacywet is 25 mei 2018 van 
kracht geworden en geldt ook voor sportverenigingen en -bonden. De wet draait om het beschermen 
van de persoonsgegevens tijdens het verwerken van gegevens. Hiertoe moeten bedrijven 
bijvoorbeeld voor het maken van loonstroken verwerkingsovereenkomsten opstellen. De UBT hoeft 
dat met zijn verenigingen of leden niet, het zijn immers allemaal leden van de UBT. Aangezien we wel 
namen en foto's van personen op de website en in de nieuwsbrief plaatsen heeft het bestuur wel van 
alle leden een toestemmingsverklaring nodig. Een aantal modellen is nu beschikbaar, binnenkort is 
de verklaring te downloaden van de UBT-website. De verklaringen moeten worden ingediend bij de 
secretaris. Hij raadt vervolgens de verenigingen aan zo'n verklaring ook van de eigen leden te vragen. 
Voorts verschijnt op de UBT-website een zogenoemde privacyverklaring, dat zouden de verenigingen 
ook moeten doen. Ook moet er een schema worden opgesteld waaruit blijkt welke gegevens worden 
verwerkt en voor welk doel. Uit een kritische beschouwing hierover kwam naar voren dat het UBT-
bestuur niet meer vraagt om de woonadressen van de leden, maar nog slechts om de 
telefoonnummers en e-mailadressen. Van verenigingsbestuurders willen we de woonadressen wel 
weten, maar na een verzoek daartoe komen ze niet op de website. Voor meer informatie over de 
AVG is spreker hiervoor beschikbaar.  
 
13. Kalender voor het seizoen 2018–2019 
Over de door het bestuur voorgelegde kalender zijn geen opmerkingen.  
 
14. Bestuursmededelingen 
De voorzitter refereert aan de matige inscrijving voor zowel het Veteranentoernooi als de UBT-
kampioenschappen. De uiteindelijk aanvaardbare aantallen waren te danken aan het vele lobbywerk 
van Ymke Thomas, maar soms komt de vraag naar boven of je het als organisator nog wel moet 
doen. Hij dringt er bij de verenigingen op aan deze evenementen toch vooral actief bij de leden te 
promoten.  
 
In vervolg hierop dankt hij de verenigingen die in het afgelopen seizoen weer een toernooi hebben 
georganiseerd. Desgevraagd geven SDU (3 november), TVZ (tweede week januari) en TTVB (april) aan 
dit het komende seizoen weer te willen doen. Het bestuur wil in december weer het 
Veteranentoernooi organiseren en gestreefd wordt op 24 maart de UBT-kampioenschappen te 
houden. Opmerkelijk was het ontbreken van het Paul & Greetje Lunchtoernooi; Edgar van der Meer 
(TTVB) zegt dat dit in april niet kon plaatsvinden, gezocht wordt naar een andere mogelijkheid.   
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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.  
 
Commissaris toernooien & evenementen Ymke Thomas wil, voor een snellere communicatie rond de 
uitnodigingen voor de zeskampen, voor elke klasse een whatsappgroepje aanmaken. Hievoor zijn 
alleen de 06-nummers nodig; als iemand dat niet wil, kan hij/zij dat aangeven.  
 
15. Rondvraag 
Peter Melet (TVZ) meldt dat de speelzaal van TVZ in september/oktober minimaal twee weken niet 
beschikbaar is, wegens werkzaamheden. Ook SDU zal daar last van hebben. De voorzitter adviseert, 
zodra die periode definitief bekend is, contact op te nemen met het bestuur, zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht.  
 
John Klappers (SALM) wijst op de onvolledig gevulde klassen (acht of negen teams in klassen van 10) 
en vraagt of opvullen naar boven een oplossing daarvoor kan zijn. De voorzitter geeft aan dat 
opvullen dan niet alleen voor de ereklasse, maar voor alle klassen geldt. Dit veroorzaakt dan een 
groot kwaliteitsverschil per klasse. Het bestuur wacht de inschrijvingen af, als die minder teams 
oplevert kan verschuiven alsnog nodig zijn.  
 
Op een vraag van Cees Pater (SVGT) of nu al bekend is of er minder teams zullen inschrijven, deelt 
Marjolein Wolthoorn (HPSV) mede dat het eerste team van haar vereniging niet terugkomt.  
 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng in deze vergadering. Hij nodigt ieder uit 
voor nog een hapje en drankje en sluit om 21.50 uur de vergadering. 
 
 
de voorzitter,   de secretaris, 
 
 
 
Ron de Wolf   André Uileman 


