
UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN - U B T 
 
Secretariaat: André Uileman, IJsvogellaan 13, 2261 DL Leidschendam, telefoon 070–3200631, e-mail: 
andre.uileman@ziggo.nl 
 
C O N V O C A T I E 
 
voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op woensdag 5 juni 2019, 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 13 juni 2018 
 
      
3. Ingekomen stukken 
 
  
4. Verslag van de kascommissie 
 
 
5. Jaarverslag van de secretaris 
   van de penningmeester 
   van de competitieleider 
   van de commissaris toernooien & evenementen 
 
 
6. Verkiezing bestuursleden 
 Aftredend zijn André Uileman (secretaris), André Leijh (penningmeester) en Jeannette van 

der Valk (competitieleider). Zij stellen zich herkiesbaar; namen van tegenkandidaten kunnen 
tot 2 juni 2019 worden ingediend bij de secretaris.  

 
  
7. Commissies 
 Kascommissie 
 Edgar van der Meer (aftredend) 
 Bas Mullekes (aftredend) 
 Ruud Goutier 
  
 Protestcommissie 
 Cees Pater 
 Paul van der Bol 
 John Klappers  
 Marjolein Wolthoorn (eerste reserve) 
 Thomas Beuman (tweede reserve) 
 
 
8.  Uitreiking prijzen 
 



 
9.  Begroting voor het seizoen 2019-2020 
 
 
10. Beperking duur speelavonden – evaluatie proef in bekertoernooi  
 
 
11.  Kalender voor het seizoen 2019-2020 
 
 
12. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
  
13. Bestuursmededelingen 
 
  
14. Rondvraag 
 
      
15.  Sluiting 
 
 
Toelichting bij punt 10: 
De vergadering kan besluiten de proef, gehouden in het bekertoernooi (games tot 11 in een best of 
three), definitief in te voeren. Dat geldt dan in de competitie, het bekertoernooi en andere 
evenementen. Dat vereist een reglementswijziging (zie artikel 46 tot en met 50 van het Huishoudelijk 
Reglement). Het huidige artikel 18 van het Competitiereglement luidt: 
'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.' 
Dit wordt: 
'Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels.' 
 
Het bijwonen van de vergadering is verplicht.  
 
Vertegenwoordigers van verenigingen hebben slechts stemrecht als 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 in de punten 2, 5, 9 en 11 genoemde stukken worden uiterlijk 15 mei 2019 per e-mail naar de 
verenigingen gestuurd. 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 ook beschikbaar op de website: www.ubt.nu. 
 
Leidschendam, 28 april 2019 



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 



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/


                                        UBT  FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2018-2019

Inkomsten Begroting Werkelijk Uitgaven Begroting Werkelijk

  Contributie verenigingen (10) 90,00 90,00   Porti 25,00 32,20

  Contributie spelers (220/219) 1.210,00 1.204,50   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (1/2) 50,00 100,00   Website en contact 200,00 166,62

  Boetes 0,00 20,50   Bestuursvergoedingen 140,00 140,00

  Renten 5,00 1,53   Vergaderingen 100,00 94,50

  Inschrijfgeld toernooien 550,00 636,00   Toernooien 1.050,00 946,00

  Reiskosten 150,00 55,20

  Kopieer/drukwerk 75,00 19,78

  Diversen 135,00 136,18

  Totaal € 1.905,00 2.052,53   Totaal € 1.905,00 1.620,48
resultaat 432,05

Balans per 31 mei 2019

  DEBET 31-05-2019 01-06-2018 CREDIT 31-05-2019 01-06-2018

  Girorekening 437,77 255,72   Vermogen 6.437,77 6.005,72

  Spaarrekening 6.000,00 5.750,00

  Nog te ontvangen 0,00 0,00   Nog te betalen 0,00 0,00

  Totaal € 6.437,77   6.005,72  Totaal € 6.437,77   6.005,72  



Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2018-2019. 

Evenals vorig seizoen startte de competitie met 44 teams. In verband met het onevenredig aantal teams 
per klasse zijn er – in overleg met de betrokken verenigingen – enkele verschuivingen aangebracht. Voor de 
2e klasse waren nl. 10 teams en voor de 1e klasse slechts 7 teams opgegeven. SVGT 4 was bereid een klasse 
hoger te gaan spelen, zodat er geschoven kon worden naar 9, 9, 8, 9 en 9 teams in de ere- t/m 3e klasse.  

De competitie is op zich goed verlopen, op een paar “uitgestelde” wedstrijden na, waarover niet c.q. niet 
tijdig was gecommuniceerd. Dit resulteerde bij één team in een boete en bij twee teams moesten er 
reglementair zelfs 10 punten in mindering worden gebracht op de eindscore. Een vervelende maatregel, 
maar gelukkig kon degradatie voorkomen worden, doordat er nipt voldoende punten waren 
binnengehaald.  

Ereklasse: TTVB 1 werd kampioen met 119 gescoorde punten, op de voet gevolgd door SVGT 1 met 112 
punten. Maar liefst 30 tot 45 punten minder werden behaald door  SALM 1, SALM 2, EOB 1, SALM 3 en TVZ 
1. SDU 2 is tijdens de P/D-wedstrijd tegen TTVB 2 uit de overgangsklasse met 5-2 als winnaar uit de bus 
gekomen en blijft hierdoor in de ereklasse. Helaas is SDU 1 (58 punten) gedegradeerd.  

Overgangsklasse: TVZ 2 eindigde hier op de bovenste trede met 103 gewonnen wedstrijden. TTVB 2 verloor 
de hierboven genoemde P/D-wedstrijd en eindigde tezamen met SEL 1 en VVV 1 dicht bij elkaar met 91, 90 
en 88 punten, gevolgd door SVGT 2, VEW 1 en SDU 3 op de 5e t/m 7e plaats. TVZ 3 wist zich tijdens de P/D-
wedstrijd met 7-2 tegen EOB 2 uit de 1e klasse te handhaven in deze klasse en SALM 4 komt volgend 
seizoen wellicht beter tot zijn recht in de 1e klasse i.v.m. degradatie.      

1e klasse: TTVB 3 werd met 105 punten kampioen, terwijl het als 2e geëindigde EOB 2 de P/D-wedstrijd 
verloor van TVZ 3. SALM 6 (3e) behaalde 11 punten meer dan SALM 5 (4e) en SVGT eindigde op de 5e plaats 
met 67 gewonnen wedstrijden. VEW 2 had een “pech jaar”, maar had voldoende punten om niet in de 
gevarenzone terecht te komen. TTVB 4 won de P/D-wedstrijd met 6-3 van SDU 4 uit de 2e klasse en voor 
SVGT 4 bleek de 1e klasse toch een maatje te groot. 

2e klasse: VVV 3 veroverde hier de koppositie met maar liefst 122 punten, terwijl SDU 4 de P/D-wedstrijd 
verloor. HPSV 1 en VVV 2 eindigden met een gelijk aantal punten (92), terwijl SALM 7, TVZ 4 en SVGT 5 het 
met de 5e t/m 7e plaats moesten doen. EOB 3 won de P/D-wedstrijd met 7-2 van TTVB 5 waardoor 
handhaving een feit was en voor VEW viel het doek in deze klasse.   

3e klasse: SALM 9 (115 punten) werd kampioen, nadat dit team al vaker hoog was geëindigd. TTVB 5 (2e) 
verloor de P/D-wedstrijd en de overige teams (SALM 8, TVZ 5, VVV 4, SVGT 6, SDU 5, VVV 5 en SVGT 7) 
hebben 97 t/m 48 punten gescoord.     

De P/D-wedstrijden werden na afloop van de competitie in een sportieve en gezellige sfeer gespeeld op 
donderdag 4 april 2019 bij SALM in Wateringen, waarvoor dank aan SALM voor de zaal, het materiaal en de 
bediening. Alle P/D-wedstrijden werden dus gewonnen door de teams die in hun klasse in de 
degradatiezone terechtgekomen waren, zodat zij zich handhaven en er dit seizoen geen promoties hebben 
plaatsgevonden.   

Eindresultaten:    Kampioenen:  Degradanten: 
Ereklasse:               TTVB 1            SDU 1 
Ov.klasse:               TVZ 2              SALM 4 
1e klasse:                TTVB 3           SVGT 4 
2e klasse:                VVV 3             VEW 3 
3e klasse:                SALM 9            -- 

Hartelijke felicitaties voor alle kampioenen!  

Een fijne vakantietijd toegewenst, 

Jeannette van der Valk, competitieleider.  

Den Haag, 29 april 2019. 



 

 

Jaarverslag van de commissaris Toernooien en Evenementen 
seizoen 2018 - 2019 

 

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 wederom UBT-ers die onze goede 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. Doordat in de ALV toestemming is gegeven voor het maken van app-
groepen, zijn deze per klasse voor de zeskampen aangemaakt. Deze app-groepen blijken een groot 
succes te zijn; behalve het praktisch gemak ervan blijken deze ook de onderlinge sfeer te bevorderen. 
Dank aan de verenigingen Salamanders, SVGT en TTVB die hun zaal hiervoor in de week van 8 april 
beschikbaar stelden. Ook veel dank aan allen die 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 SALM, SEL en VVV 
nogmaals worden overhandigd aan de winnaars Kelvin Heemstra (ereklasse) SALM, Thomas Beuman 
(overgangsklasse) SEL, Marco Jager (eerste klasse) SALM, Sander Hooykaas (tweede klasse) VVV en 
Giovanni Jobse (derde klasse) SALM.  

Veteranentoernooi                                                                                 
Op 15 december 2018 vond het Veteranentoernooi opnieuw plaats bij VVV. Kantine èn prijzen in 
traditionele kerstsfeer. Bij de strijd in de hoogste klasse prolongeerde TTVB'er Matthieu Wegh zijn 
titel van UBT-Veteranenkampioen. 

De prijswinnaars:                                                                          
Ereklasse:  1. Matthieu Wegh TTVB, 2. Ruud Goutier VEW, 3. Alex Karremans;                 
Overgangsklasse: 1. Henk Fokké TTVB, 2. Henk Karstel SVGT, 3. Ronald Beumer SVGT;  
Eerste/Tweede klasse: 1. Sander Hooykaas VVV, 2. Agnes Slijper  TTVB, 3. Thom Steenbergen HPSV;                                                              
Derde klasse: 1. Erik Jan Vink VVV, 2. Henk Hoitingh SALM, 3. Peter van Haaren VVV. 

Dank aan de vrijwilligers achter de bar en aan het bestuur van VVV voor het gebruik van zaal en 
materiaal. 

Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis 
Bij het Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis hebben TTVB (kampioen van de afgelopen 
competitie) en SALM (als bekerwinnaar) op 16 februari 2019 de UBT vertegenwoordigd.  

Net als vorig jaar werd het kampioenschap georganiseerd in Tilburg in de accommodatie van ttv 
Irene. En net als vorig jaar wist SALM van de 13 deelnemende teams - achter Hyperion – de tweede 
plaats te veroveren. TTVB werd zevende. Hyperion dus weer (voor de zesde keer) Nederlands 
kampioen Bedrijfstafeltennis.  



Toernooien van UBT-verenigingen   
Bestuurders van SDU, TVZ en TTVB organiseerden: koppeltoernooi SDU op 3 november 2018 met 
Henk Holtkamp en Henk Karstel als winnaars, TVZ-koppeltoernooi op 13 januari 2019 met 
uiteindelijke winst voor het koppel Tim Bellekom/Thomas Beuman en op 14 april 2019 TTVB het ‘Paul 
en Greetje lunchtoernooi’ met winnaar Hans Dekker.  
 
Bestuurders/organisatoren: veel dank en compliment voor de initiatieven! 

UBT-Kampioenschappen                                                                      
Op 24 maart 2019 werden de UBT-Kampioenschappen gespeeld. Voor de tweede maal vonden deze 
plaats in Zoetermeer in de accommodatie van TTVB/Taverzo. In de hogere klassen een groot aantal 
inschrijvingen, in de derde klasse minder animo, zodat derde en tweede klasse werden 
samengevoegd. 
 
Nieuwkomer Kelvin Heemstra wint de ereklasse door 'terugkomer' Jan Nieuwenkamp te verslaan. De 
nieuwe UBT-Kampioen mag - naast een met paaseieren versierde prijs - een jaar de 
champagnekoeler/wisselbokaal in bezit hebben.   
De prijswinnaars van het enkel op een rij:  
Ereklasse: 1. Kelvin Heemstra SALM, 2. Jan Nieuwenkamp SALM, 3. Marcel Tichelaar TTVB, 3. 
Matthieu Wegh TTVB;                                              
Overgangsklasse: 1. Peter Kopetzky TTVB, 2. Gerard Kroon SDU, 3. Rob de Jong SVGT;   
Eerste klasse: 1. André de Knegt TTVB, 2. Marco Jager SALM, 3. Adriano Nebbia EOB;                                                                                
Tweede klasse: 1. Sander Hooykaas VVV, 2. Heleen Stappers VVV, 3. Thom Steenbergen HPSV. 

De prijswinnaars van het dubbel:                                                   
Ereklasse 
1. Piet Roodenrijs/Gaby Groenheide SVGT 
2. Jean-Pierre Chateau/Christian Stocker EOB 
3. Thomas Beuman/Tim Bellekom SEL 
3. Jan Nieuwenkamp/Jan-Willem van Hagen SALM          
Overgangsklasse 
1. Henk Karstel/Rob de Jong SVGT 
2. Geurt Thomas/Ymke Thomas VVV 
3. Gerard Kroon/Fabian Harrevelt SDU                                                
Eerste klasse 
1. Wim Gerbrands/Marco Jager SALM 
2. Adriano Nebbia/Betty Yang EOB 
3. Rob Kaffa/André de Knegt TTVB                                                
 Tweede klasse 
1. Paul van der Bol/Peter Melet TVZ 
2. Heleen Stappers/Sonja Langelaan VVV 
3. Hans Polman/Sander Hooykaas VVV 

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  
Zoals op de ALV besproken, is tijdens het hele toernooi - poules, kwart, halve finales èn finales - 
games tot 11, best of 3' gespeeld. Hierdoor eindigden de bekeravonden vroeg. Op de volgende ALV 
zal dit onderwerp (evaluatie games tot de 11/ beperking duur speelavonden) op de agenda komen! 

De finales zijn gehouden op 28 maart 2019. Wederom dank aan gastheer Salamanders voor het 



gebruik van materiaal en zaal. Weer een avond die zich tekende door de welbekende UBT-sfeer.                        
Als bekerkampioenen 2018 - 2019 worden gehuldigd: SALM 1, SEL1, TTVB 3, VVV 2 en SALM 9.  

Ereklasse 
Overgangsklasse 
Eerste klasse 
Tweede klasse 
Derde klasse 

SALM2 - SALM1 
SEL1   – SVGT2 
SALM6 – TTVB3 
VVV2   – SALM7 
TTVB5 – SALM9 

3 – 6 
5 – 4 
2 – 7 
7 – 2 
3 – 6 

De wisselbokalen zullen tijdens de ALV op 5 juni 2019 aan de desbetreffende 
verenigingsfunctionarissen overhandigd worden.  

                    

Graag verwijs ik naar de site www.ubt.nu en voor verslagen en foto’s van de verschillende 
evenementen naar de UBT-nieuwsbrieven! 

Prettige zomer!                                       Leidschendam, 26 april 2019                                                                   

Ymke Thomas-van der Werff                                                                                         Commissaris 
Toernooien en Evenementen UBT                                                                   

 

http://www.ubt.nu/


                                        UBT BEGROTING SEIZOEN 2019-2020

Inkomsten Begr 18-19 Begr 19-20 Uitgaven Begr 18-19 Begr 19-20

  Contributie verenigingen (10) 90,00 90,00   Porti 25,00 30,00

  Contributie spelers (210) 1.210,00 1.155,00   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 50,00 100,00   Website en contact 200,00 200,00

  Boetes 0,00 0,00   Bestuursvergoedingen 140,00 140,00

  Renten 5,00 0,00   Vergaderingen 100,00 100,00

  Inschrijfgeld toernooien 550,00 555,00   Toernooien 1.050,00 1.050,00

  Reiskosten 150,00 125,00

  Kopieer/drukwerk 75,00 75,00

  Diversen 135,00 150,00

  Totaal € 1.905,00 1.900,00   Totaal € 1.905,00 1.900,00
resultaat 0,00



KALENDER VOOR HET SEIZOEN 2019-2020 
 
 

week maandag vrijdag   zomervakantie 

33 12 aug 16 aug   zomervakantie 

34 19 aug 23 aug   zomervakantie 

35 26 aug 30 aug   zomervakantie 

36   2 sep   6 sep    

37   9 sep 13 sep bekertoernooi voorronden  

38 16 sep 20 sep bekertoernooi voorronden  

39 23 sep 27 sep bekertoernooi voorronden  

40 30 sep   4 okt competitie week 1  

41   7 okt 11 okt competitie week 2  

42 14 okt 18 okt competitie week 3  

43 21 okt 25 okt vrij  herfstvakantie 

44 28 okt   1 nov competitie week 4  

45   4 nov   8 nov competitie week 5  

46 11 nov 15 nov competitie week 6  

47 18 nov 22 nov competitie week 7  

48 25 nov 29 nov competitie week 8  

49   2 dec   6 dec vrij  Sinterklaasweek 

50   9 dec 13 dec competitie Week 9  

51 16 dec 20 dec bekertoernooi kwartfinales  

52 23 dec 27 dec vrij  kerstvakantie 

1 30 dec   3 jan vrij  kerstvakantie 

2   6 jan 10 jan bekertoernooi halve finales  

3 13 jan 17 jan competitie week 10  

4 20 jan 24 jan competitie week 11  

5 27 jan 31 jan competitie week 12  

6   3 feb   7 feb competitie week 13  

7 10 feb 14 feb competitie week 14  

8 17 feb 21 feb competitie week 15  

9 24 feb 28 feb vrij  voorjaarsvakantie 

10   2 mrt   6 mrt competitie week 16  

11   9 mrt 13 mrt competitie week 17  

12 16 mrt 20 mrt competitie 
bekerfinales,  
promotie- 
degradatiewedstr
. 
zevenkampen 

week 18  

13 23 mrt 27 mrt bekertoernooi finales  

14 30 mrt   3 apr competitie p/d-wedstr  

15   6 apr 10 apr  zeskampen 10 apr Goede Vrijdag 

16 13 apr 17 apr   13 apr Tweede Paasdag 

17 20 apr 24 apr    

18 27 apr   1 mei   meivakantie 

19   4 mei   8 mei    

 


