
UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN - U B T 
 
Secretariaat: André Uileman, IJsvogellaan 13, 2261 DL Leidschendam, telefoon 070–3200631, e-mail: 
andre.uileman@ziggo.nl 
 
Algemene Ledenvergadering, oorspronkelijk gepland op woensdag 17 juni 2020. 
 
In verband met de coronacrisis vindt deze vergadering niet op de gebruikelijke fysieke manier plaats. 
Het bestuur vindt het bijeenroepen van personen in een zaal onder deze omstandigheden 
onverantwoord. Besluitvorming, verantwoording afleggen en mededelingen gebeuren nu, voor zover 
mogelijk, interactief via e-mail.  
 
AGENDA 
 

1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 
Toelichting: De notulen moeten door de vergadering worden vastgesteld. Zonder commentaar 
wordt aangenomen dat dit het geval is. Heeft u een opmerking, geef die dan uiterlijk 10 juni; 
gebruik daarbij 'Allen beantwoorden'.  

 

2. Ingekomen stukken 
 Toelichting: Als deze er zijn, volgt daarover bericht. 
 

3. Verslag van de kascommissie 
Toelichting: Dit is een onderdeel van het verantwoording afleggen. De kascommissie 
controleert namens de leden de boekhouding van de penningmeester. Normaal gebeurt dit bij 
hem thuis, waarna de commissieleden de verklaring opstellen, voorzien van hun handtekening. 
Nu gebeurt die controle 'op afstand', digitaal. Het verslag volgt wel, maar dan zonder de 
formele handtekeningen. Zonder opmerkingen gaan we ervan uit dat de vergadering het 
advies van de commissie overneemt. 

 

4. Jaarverslagen  
van de secretaris   
van de penningmeester 

 van de competitieleider 
 van de commissaris toernooien & evenementen 

Toelichting: Ook dit is verantwoording afleggen. Zonder commentaar wordt aangenomen dat 
met u met de inhoud instemt. Heeft u een opmerking, geef die dan uiterlijk 10 juni en gebruik 
dan 'Allen beantwoorden'. 

 

5. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend zijn Ron de Wolf (voorzitter) en Ymke Thomas (commissaris toernooien en 
evenementen). Zij stellen zich herkiesbaar; namen van tegenkandidaten kunnen tot 10 juni 
2020 worden ingediend bij de secretaris.  
Toelichting: Als er een of meer tegenkandidaten zijn, volgt er een reglementaire en nader uit 
te leggen verkiezingsprocedure. Zonder tegenkandidaten zijn beiden reglementair automatisch 
herbenoemd.  

 

6. Commissies 
 Kascommissie 
 Ruud Goutier (aftredend) 



 Peter Melet 
 Marcel Tichelaar 

Toelichting: Reglementair mag iemand niet langer dan twee jaren achtereen in die commissie 
zitten. Dat geldt nu voor Ruud Goutier die daarom aftredend is. Maar het is nu vrijwel 
onmogelijk de ontstane vacature in te vullen. In een 'gewone' vergadering meldt iemand zich 
aan. En wordt dan in het algemeen benoemd. Maar dan wel door de verenigingen. De 
kascommissie doet het werk immers namens de verenigingen en moet dus ook door die 
verenigingen worden benoemd. Dat betekent in zo'n geval een extra mailronde waarin alle 
verenigingen al dan niet 'ja' zeggen tegen een kandidaat waarvan we hopen dat die zich eerst 
per mail heeft aangemeld. Dat dreigt erg rommelig te worden. Daarom stelt het bestuur voor 
in deze bijzondere situatie af te wijken van het reglement en Ruud Goutier nog een jaar te 
laten zitten. Waardoor de kascommissie (zonder tegenbericht van hen) in de huidige 
samenstelling nog een jaar doorgaat.  

 
 Protestcommissie 
 Cees Pater 
 Paul van der Bol 
 John Klappers  
 Marjolein Wolthoorn (eerste reserve) 
 Thomas Beuman (tweede reserve) 

Toelichting: Zonder tegenbericht van deze personen gaat het bestuur ervan uit dat deze 
commissie in de huidige samenstelling aanblijft.  

 

7.  Uitreiking prijzen 
Toelichting: Dit kan nu niet doorgaan. Het gaat dit jaar alleen om de prijzen voor de 
competitiekampioenen; deze worden op een later en beter moment verstrekt.  

 

8.  Begroting voor het seizoen 2020-2021 
Toelichting: Zonder commentaar gaat het bestuur uit van vaststelling door de verenigingen van 
de begroting. Heeft u een opmerking, geef die dan uiterlijk 10 juni; gebruik daarbij 'Allen 
beantwoorden'. 

 

9. Beperking duur speelavonden; voorstel tot definitief invoeren van 'derde 
game tot 11' en wijziging artikel 18 en 21 Competitiereglement 
Toelichting: Hierover zijn de verenigingen al per e-mail van 3 maart geïnformeerd. Het gaat 
erom of we de in het afgelopen gehouden proef met 'de derde game tot 11' definitief gaan 
invoeren. Het bestuur stelt voor dit te doen. Daarover kunt u, namens uw vereniging, uw stem 
uitbrengen. Per e-mail, en tot uiterlijk woensdag 17 juni, 20.00 uur. Dit doet u door op 'Allen 
beantwoorden' te klikken en dan aan te geven: 'vereniging X stemt voor' of 'vereniging Y stemt 
tegen'. Het gaat dan om voor of tegen definitief invoeren van de derde game tot 11. Zoals al 
uitgelegd in de mail van 3 maart heeft een grote vereniging meer stemmen dan een kleinere. 
Daarnaast hebben de ereleden één stem. Na 17 juni, 20.00 uur wordt door het bestuur de 
uitslag van de stemming opgemaakt en aan ieder bekendgemaakt. Het aantal uitgebrachte 
stemmen bepaalt tevens het zogenoemde quorum dat voor het besluit nodig is (in een 
'gewone vergadering' zijn dat de verenigingen die de presentielijst hebben getekend). Dat 
quorum is driekwart van het aantal uit te brengen stemmen. Omdat het definitief invoeren 
een reglementswijziging met zich meebrengt, is daarvoor een twee derde meerderheid nodig. 
De tekstuele wijziging van de artikelen 18 en 21 CR staan onder deze agenda.  

 

10.  Kalender voor het seizoen 2020-2021 



Toelichting; Deze is in principe gelijk aan die van het afgelopen seizoen. Maar: omdat 
Sinterklaas op zaterdag valt, hoeven we de week waarin Sinterklaas valt, niet vrij te houden. 
Om de scheiding tussen de eerste en de tweede competitiehelft in de kerstvakantie te houden, 
beginnen we een week later. Zonder tegenbericht gaat het bestuur uit van instemming.  

 

11. Bestuursmededelingen 
Toelichting: De inschrijfformulieren voor het komende seizoen moeten uiterlijk 1 juli bij 
competitieleider Jeannette van der Valk zijn ingeleverd.  

 

12. Rondvraag 
Als u iets voor de Rondvraag heeft, gebruik dan 'Allen beantwoorden'. En dan uiterlijk 10 juni.  

      
De reglementswijziging, genoemd in punt 9: 
Huidige tekst: 
Artikel 18 
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. 
Artikel 21 
Een set bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie games; de set wordt gewonnen door die 
speler die het eerst twee games heeft gewonnen. 
 
Te wijzigen in: 
Artikel 18 
Er wordt gespeeld volgens de internationale spelregels, met uitzondering van het bepaalde in artikel 
21.2. 
Artikel 21 
1. Een set bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie games; de set wordt gewonnen door die 

speler die het eerst twee games heeft gewonnen. 
2. In de eerste en tweede game zijn 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 van de internationale spelregels vervangen door de artikelen, zoals 
vermeld in bijlage A die deel uitmaakt van dit Reglement. 

 
De in de punten 1, 3, 4, 8 en 10 genoemde stukken worden uiterlijk 27 mei 2020 per e-mail naar de 
verenigingen gestuurd. Als ze dan niet zijn ontvangen neemt u contact op met de secretaris. De 
stukken zijn ook beschikbaar op de website: www.ubt.nu. 
 
 
Leidschendam, 3 mei 2020 

http://www.ubt.nu/

