
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 15 juni 2022, aanvang 20.00 uur, in de 
zaal van VVV, van Ruysdaellaan 95, Leidschendam, telefoon 070-3200563.. 
 
AGENDA 
 
1.  Opening 
 
 
2. Afscheid van Ymke Thomas als bestuurslid 
 
    
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 mei tot en met 17 juni 2020 
 
      
4. Ingekomen stukken 
 
  
5. Verslag van de kascommissie 
 
 
6. Jaarverslag van de secretaris 
   van de penningmeester 
   van de competitieleider 
   van de commissaris toernooien & evenementen 
 
 
7. Verkiezing bestuursleden 
 Aftredend is voorzitter Ron de Wolf; hij stelt zich herkiesbaar. Commissaris toernooien & 

evenementen Ymke Thomas zou volgens rooster ook aftredend zijn, maar trad al eerder 
terug. Tussen dat moment en deze ALV heeft Marjolein Wolthoorn die functie 
waargenomen; het bestuur stelt voor haar te benoemen tot commissaris toernooien & 
evenementen. Namen van tegenkandidaten voor deze functie en die van voorzitter kunnen 
tot 10 juni 2022 worden ingediend bij de secretaris. 

 
  
8. Commissies 
 Kascommissie 
 Ruud Goutier (aftredend) 
 Peter Melet 
 Marcel Tichelaar 
  
 Protestcommissie 
 Cees Pater 
 Paul van der Bol 
 John Klappers  



 Marjolein Wolthoorn (eerste reserve) 
 Thomas Beuman (tweede reserve) 
 
 
9.  Uitreiking prijzen 
 
 
10.  Begroting voor het seizoen 2022-2023 
 
 
11.  Kalender voor het seizoen 2022-2023 
 
 
12. Bestuursmededelingen 
 
  
13. Rondvraag 
 
      
14.  Sluiting 
 
 
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 3, 6, 10 en 11 genoemde stukken worden uiterlijk 7 juni 2022 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, 1 mei 2022 



UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden van 3 mei tot en met 17 juni 2020. 
 
Toelichting: 
In verband met de maatregelen rond de coronacrisis vindt deze vergadering niet plaats in de 
gebruikelijke fysieke vorm. Maar wel per e-mail, waarbij de gewone gang van zaken zo goed mogelijk 
wordt nagebootst en de democratische rechten en plichten van bestuur en leden zijn gewaarborgd. 
Het bestuur zond de stukken op 3 mei 2020 naar de verenigingen, op welke datum de ALV feitelijk 
begon. Deze sloot op 17 juni 2020, 20.00 uur, waardoor de tussenliggende periode kon worden 
gebruikt voor inbreng, discussie en het uitbrengen van stemmen. Bij 'geen opmerkingen' op de 
stukken of voorstellen wordt uitgegaan van instemming. De verenigingen die bij punt 9 hun stem 
hebben uitgebracht, werden daarmee geacht in de ALV aanwezig te zijn.  
 
Aanwezig: 
van het bestuur: Ron de Wolf (voorzitter), André Uileman (secretaris), André Leijh 

(penningmeester), Ymke Thomas (commissaris toernooien & evenementen) 
en Jeannette van der Valk (competitieleider); 

de verenigingen: EOB, HPSV, SALM, SDU, SEL, SVGT, TTVB, TVZ, VEW en VVV. 
 
1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 
Er zijn geen opmerkingen zodat de notulen worden vastgesteld.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie heeft de boekhouding van de penningmeester 'op afstand' beoordeeld en in orde 
bevonden. Op het advies van de commissie het bestuur decharge te verlenen kwamen geen 
opmerkingen, waarmee het door de verenigingen is overgenomen.  
 
4. Jaarverslagen 
De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de competitieleider en van de commissaris 
toernooien &evenementen worden vastgesteld.  
 
5. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend zijn voorzitter Ron de Wolf en commissaris toernooien & evenementen Ymke Thomas. Zij 
stellen zich herkiesbaar; aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld zijn ze herbenoemd.  
 
6. Commissies 
Kascommissie 
Van de leden Ruud Goutier, Peter Melet en Marcel Tichelaar zou Ruud Goutier reglementair moeten 
aftreden. Maar het leek het bestuur in deze niet-fysieke ALV praktisch bijna onmogelijk een opvolger 
te vinden. Deze zou zich eerst moeten aanmelden, waarna de verenigingen hem/haar benoemen. 
Dat zou dan per e-mail een aantal malen heen en weer moeten, wat erg complex wordt. Met het 
bestuursvoorstel om Ruud Goutier -in deze bijzondere omstandigheid- nog een jaar in deze 
commissie te houden wordt ingestemd.  
 
Protestcommissie 
De samenstelling van de protestcommissie blijft: Cees Pater, Paul van der Bol, John Klappers en de 
reserves Marjolein Wolthoorn en Thomas Beuman.  
 



7. Uitreiking prijzen 
In deze niet-fysieke vergadering is dit niet mogelijk. De uitreiking vindt later op een geschikt moment 
plaats.  
 
8. Begroting voor het seizoen 2020-2021 
De begroting wordt vastgesteld.  
 
9. Beperking duur speelavonden; bestuursvoorstel 
Het bestuur stelt voor de in het afgelopen seizoen gehouden proef met 'de derde game tot 11' 
definitief in te voeren. Dit voorstel brengt een reglementswijziging met zich mee (artikel 18 en 21 
CR). Alle verenigingen hebben gestemd, waardoor het vereiste quorum aanwezig is. Voor de 
reglementswijziging is een twee derde meerderheid nodig. De uitslag van de stemming luidt: aantal 
uitgebrachte stemmen: 51, voor het voorstel: 40; tegen het voorstel: 6; blanco 5. Hiermee is het 
voorstel aangenomen en worden in het vervolg de eerste twee games gespeeld tot 21 en de 
eventuele derde tot 11.  
 
10. Kalender voor het seizoen 2020-2021 
De door het bestuur voorgestelde kalender wordt vastgesteld. 
 
11. Bestuursmededelingen 
De inschrijfformulieren voor het komende seizoen moeten uiterlijk 1 juli zijn ingediend bij 
competitieleider Jeannette van der Valk. 
 
12. Rondvraag 
John Klappers (SALM) vraagt waarom er al zo snel besloten is, na het stilleggen van de competitie door 
de coronacrisis, de stand per 12 maart ook de eindstand te laten zijn. Waarom is dit niet voorgelegd 
aan de vergadering? Er had naar zijn mening ook voor gekozen kunnen worden om de stand na de 
eerste competitiehelft als eindstand te hanteren. Dan had tenminste iedereen één maal tegen elkaar 
gespeeld. Nu is er toch een vorm van competitievervalsing. Sommige teams hebben niet twee maal 
tegen elkaar gespeeld en mogelijk had een team een makkelijker beginprogramma. Hij stelt zich te 
realiseren dat er uitzonderlijke omstandigheden waren, maar juist daarom zou er een groter draagvlak 
moeten zijn bij een dergelijk besluit.  
Voorzitter Ron de Wolf: We hebben als bestuur gekeken naar de mogelijkheden en wat het meest 
eerlijk is gezien de omstandigheden.  De reden waarom we gekozen hebben voor 12 maart is 
logischerwijs gekoppeld aan de uitspraak van de overheid aangevuld door het advies van NOC*NSF. 
Het beleggen van een extra ALV om dit besluit bespreekbaar te maken en te vragen wat iedereen 
ervan vindt was gezien de uitspaak van de overheid geen optie daar er op dezelfde dag wedstijden 
gespeeld moesten worden. Waarom 12 maart als eindstand heeft te maken met het feit dat de 
competitie bijna was afgelopen. In sommige klassen nog een wedstrijd en bij andere nog twee te 
spelen. Gezien de stand op dat moment, 85 tot 93% was reeds gespeeld zou dat alleen van invloed 
kunnen zijn op de ereklasse en de derde klasse gezien het kleine puntenverschil tussen nummer een 
en twee. Daar de gezondheid van ons allen belangrijker is, mede gezien onze gemiddelde leeftijd en 
dus een risicogroep, vonden we het gerechtvaardigd om dit besluit te nemen. Zeker gezien de 
omstandigheden. Welke keuze c.q. beslissing we ook nemen, het blijft altijd arbitrair en aan 
commentaar onderhevig. 



UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2021-2022 
 
We kijken terug op een bijzonder seizoen. Of, beter gezegd, op een bijzondere periode. Die begon 
ruim twee jaar geleden. Mijn jaarverslag over het seizoen 2019-2020 begon aldus: 
Het leek weer een gewoon seizoen te gaan worden. De competitie vorderde gestaag, de 
bekerfinalisten waren inmiddels bekend en na de al drie gehouden toernooien stonden de UBT-
kampioenschappen op de rol. Totdat ……. eind februari het eerste coronageval zich in Nederland 
aandiende. Daarna ging het razendsnel. Op 9 maart luidde het regeringsadvies nog 'vermijd het 
handenschudden' en nog maar drie dagen later weren alle sportactiviteiten in Nederland stilgelegd. 
Dus ook bij ons, in de UBT. Binnen korte tijd stond de wereld op zijn kop. 
 
Zo snel ging het toen. Alles lag stil. We konden, voor het eerst in het bestaan van de UBT, geen 
fysieke ALV houden; dankzij de ons inmiddels beschikbare technologische middelen ging dat per e-
mail. In de loop van de daaropvolgende zomer zag het er redelijk hoopvol uit en startten we met de 
voorbereiding van het seizoen 2020-2021. Maar hoe bedrogen kwamen we uit: de besmettingscijfers 
liepen weer fors op. Aanvankelijk dachten we het, door de nadruk te leggen op goed ventileren, nog 
te kunnen redden, maar eind augustus moesten we toch besluiten voorlopig geen sportieve 
activiteiten te organiseren. Dat 'voorlopig' werd uiteindelijk het hele seizoen. We hielden nu zelfs 
helemaal geen ALV, waar moet je het immers over hebben?  
 
Met het beschikbaar komen van de eerste vaccins gloorde begin 2021 licht aan de horizon. We 
dachten, of droomden, dat corona binnenkort voorbij zou zijn. En dus begonnen we hoopvol met de 
voorbereiding van het seizoen. En, ondanks dat we bij de inschrijving beduidend minder leden en 
teams telden, konden we ook constateren: de UBT bestaat nog! Zoals gewoonlijk begon het seizoen 
met de poulewedstrijden van het bekertoernooi en vervolgens draaiden de eerste competitieweken. 
En toen kwam de omikronvariant. Minder ziekmakend maar zó besmettelijk dat Nederland in 
november in lockdown ging. Halverwege januari van dit jaar hoopten we te voorzien dat de 
sportwereld weer aan de gang kon en daarop anticiperend keek het UBT-bestuur naar de 
mogelijkheden of het onderbroken seizoen nog kon worden afgemaakt. Jawel, met de nodige 
vindingrijkheid, passen en meten lukte dat! En door dat 'vooruitdenken' konden we meteen aan de 
bak. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd het seizoen volledig af te ronden.  
 
En nu maar hopen dat de euforie van een jaar geleden niet weer als 'voorbarig' de geschiedenis 
ingaat.  
 
Minder leden, teams en klassen 
Ten opzichte van het seizoen 2019-2020 bleef het aantal verenigingen stabiel op 10. Maar na het 
tafeltennisloze coronajaar kregen we wel te maken met een flinke val in het ledenbestand. Eindigden 
we in 2020 op 219, het zojuist afgelopen seizoen sloot af op 169, dus maar liefst 50 minder. We 
hadden daar wel rekening mee gehouden, maar toch. Zoveel minder aangemelde leden betekent 
automatisch ook minder aangemelde teams. In een aantal klassen zóveel minder dat daar geen 
fatsoenlijk competitie- en bekerschema kon worden gemaakt. Om er voor iedereen iets goeds van te 
maken besloot het bestuur hierop een klasse eruit te halen en de 36 ingeschreven teams te verdelen 
over de resterende vier. Zo gingen we met een mooie verdeling van vier keer negen op weg.  
 
Samenstelling van het bestuur 
In het voorjaar van 2021 gaf Ymke Thomas aan te willen terugtreden als commissaris toernooien & 
evenementen. Omdat dit halverwege haar tweejaarlijkse zittingsperiode was, hoefde de (niet 
gehouden) ALV niet meteen een opvolger te benoemen. Het reglement schrijft voor dat in zo'n geval 
het bestuur iemand 'aanwijst', tot de eerstvolgende ledenvergadering. Dat aanwijzen gebeurde 



minder directief dan het lijkt en na goed overleg was Marjolein Wolthoorn bereid die functie tot de 
ALV van 15 juni 2022 te vervullen. Zo werd het bestuur gevormd door: 
Ron de Wolf  voorzitter 
André Uileman  secretaris 
André Leijh  penningmeester 
Jeannette van der Valk competitieleider 
Marjolein Wolthoorn commissaris toernooien & evenementen 
 
Kascommissie 
Namens de leden van de UBT heeft deze commissie de boekhouding van de penningmeester 
gecontroleerd.  
 
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.  
 
Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering 
Tijdens het coronaseizoen 2020-2021 gebeurde er op het sportieve gebied niets. En toch werden er, 
door de op- en neergaande ontwikkelingen, zelden zoveel bestuursbesluiten genomen. Dat gebeurde 
dus per telefoon en vooral per e-mail. In normale omstandigheden is een fysieke 
bestuursvergadering de juiste plaats voor besluitvorming, gevolgd door verslaglegging. Die per e-mail 
genomen besluiten zijn achteraf in een document samengevoegd en in de eerst mogelijke fysieke 
vergadering formeel vastgesteld. In het afgelopen seizoen waren er weer de gebruikelijke 
vergaderingen.  
 
Zoals hierboven al gemeld vond de Algemene Ledenvergadering van 2020 per e-mail plaats en ging 
die van 2021 niet door.  
 
Website 
De website www.ubt.nu is het communicatiemiddel van de UBT. Juist in het coronajaar, waarin de 
ontwikkelingen en besluiten elkaar snel opvolgden, bleek dit een uitstekend middel. Elk UBT-lid kon 
de actuele berichtgeving op elk moment tot zich nemen. Ook in het afgelopen seizoen, met zijn 
lockdown-onderbreking, kwam de mogelijkheid van snelle berichtgeving goed van pas.  
 
Toen er nog en weer 'gewoon' getafeltennist kon worden konden de uitslagen en standen van de 
competitie en het verloop in alle ronden van het bekertoernooi snel worden geraadpleegd. Tevens 
werden de UBT-kampioenschappen en andere evenementen en de uitslagen daarvan gepubliceerd. 
Ook als naslagfunctie voldoet de website in ruime mate.  
 
Ik wens ieder en ieders naasten een goede variantvrije zomer toe. 
 
Leidschendam, 12 mei 2022 
 
André Uileman, 
secretaris 

http://www.ubt.nu/


Inkomsten Begroting Werkelijk Uitgaven Begroting Werkelijk

  Contributie verenigingen (10) 90,00 90,00   Porti 30,00 9,60

  Contributie spelers (166) 1.100,00 929,50   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 100,00 100,00   Website 175,00 166,62

  Boetes 0,00 9,00   Bestuursvergoedingen 140,00 140,00

  Renten 0,00 0,00   Vergaderingen 100,00 34,50

  Inschrijfgeld toernooien 560,00 264,00   Toernooien 1.050,00 825,55

  Reiskosten 125,00 81,95

  Kopieer/drukwerk 50,00 106,21

  Diversen 150,00 151,58

  Totaal € 1.850,00 1.392,50   Totaal € 1.850,00 1.546,01
resultaat -153,51

  DEBET 30-04-2022 01-05-2021 CREDIT 30-04-2022 01-05-2021

  Girorekening 747,93 1.086,19   Vermogen 6.682,68 6.836,19

  Spaarrekening 6.000,00 5.750,00

  Nog te ontvangen 336,50 0,00   Nog te betalen 401,75 0,00

  Totaal € 7.084,43   6.836,19   Totaal € 7.084,43   6.836,19  

Inkomsten Begr 21-22 Begr 22-23 Uitgaven Begr 21-22 Begr 22-23

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

  Contributie spelers (160) 1.100,00 880,00   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 100,00 100,00   Website 175,00 175,00

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

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

  Inschrijfgeld toernooien 560,00 530,00   Toernooien 1.050,00 800,00

  Reiskosten 125,00 125,00

  Kopieer/drukwerk 50,00 50,00

  Diversen 150,00 150,00

  Totaal € 1.850,00 1.600,00   Totaal € 1.850,00 1.600,00
resultaat 0,00

Penningmeester UBT

A. Leijh

UBT  FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-2022

Balans per 30 april 2022

UBT BEGROTING SEIZOEN 2022-2023



Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2021-2022.

Het was me het jaartje wel! 
Verlies van leden bij de aanvang van het seizoen, eind november 2021 een 2e lock down, de vraag 
kunnen we wel of niet de competitie afmaken en de hervatting op 31 januari 2022.
Na veel onzekerheden begonnen we vol goede moed aan de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. Praktisch alle aanmeldingsformulieren waren keurig op tijd binnen.
Helaas bleken maar liefst 61 leden de UBT te hebben verlaten en met 36 opgegeven teams te 
verdelen over 5 klassen, bleven er weinig te spelen wedstrijden over. 
Het bestuur moest daarom een impopulaire maatregel nemen en zag als enige oplossing, de 
overgangsklasse te schrappen en een herverdeling in te voeren. Daardoor verkregen we een 
evenredige verdeling (4 x 9 teams), met soms wat te sterke en/of zwakkere tegenstanders in een 
bepaalde klasse en dat was ook duidelijk te zien aan de eindscores aan het einde van deze 
competitie, maar iedereen heeft zich kranig verweerd.
En ondanks de 2e lock down konden we met wat passen en meten toch de 1e helft van de competitie 
afmaken, waardoor de agenda enigszins aangepast moest worden. 

Ereklasse:
In de ereklasse speelde SDU 2 maar liefst 105 punten bij elkaar en werd daarmee “de kampioen”.
Bert, John, Kelvin en Miriam vormden een solide team. Zij werden gevolgd door SVGT 1 met 94 
en TTVB 1 met 91 punten. Beide teams waren enigszins verzwakt doordat ze niet steeds met de 
sterkste bezetting konden aantreden.
In de middenmoot eindigden SALM 1, SDU 1 en TVZ 1 met 79, 74 respectievelijk 63 punten.
EOB 1 wist het vege lijf te redden, terwijl zij het een aantal moesten doen zonder hun sterkste troef 
Jean-Pierre.
SEL 1 (48 punten) speelde de P/D-wedstrijd tegen VVV 1 uit de 1e klasse en na een zeer spannende 
strijd werd deze wedstrijd met 4-5 door SEL verloren, waardoor SEL volgend seizoen in de 1e 
klasse zal uitkomen, terwijl TTVB 2 met 40 behaalde punten helaas degradeert, maar in de 1e klasse
waarschijnlijk beter tot zijn recht zal komen.

1e klasse:
Hier ging het er spannender aan toe, want de nrs. 1 en 2 ontliepen elkaar niet veel. TVZ 2 (met 
Fred, Joop en Martin) werd kampioen met 98 punten, gevolgd door VVV 1 met 95 punten. 
VVV 1 speelde door dit resultaat de P/D-wedstrijd tegen SEL 1 uit de ereklasse en VVV 1 bleek in 
goede doen, want na een 3-3 stand werden 2 partijen op rij door VVV gewonnen. Thomas wist ook 
zijn laatste wedstrijd nog te winnen, maar feitelijk was de wedstrijd al beslist in het voordeel van 
VVV 1, welke dus met een uitslag van 4-5 promoveert naar de ereklasse.
SVGT 2, SALM 2 en TTVB 3 ontliepen elkaar niet veel met 86, 85 en 80 punten, terwijl VEW 1 
het op de 6e plaats met 65 punten moest doen. SVGT 3 (56 punten) wist maar net uit de 
gevarenzone te blijven en SALM 3 (49) speelde de P/D-wedstrijd tegen VVV 2 uit de 2e klasse.
SALM 3 wist deze wedstrijd ruimschoots met 8-1 te winnen, zodat zij zich gehandhaafd hebben en 
TVZ 3 degradeert rechtstreeks met slechts 34 punten.

2e klasse:
Met vlag en wimpel stond TVZ 4 lange tijd aan kop, een team waarvan niet te winnen was! Thomas
Peter en Frans wisten maar liefst 118 punten bij elkaar te sprokkelen en het kampioenschap kon hen
dus niet meer ontgaan. VVV 2 eindigde keurig als 2e, maar moest in de P/D-wedstrijd tegen SALM 
3 uit de 1e klasse toch het onderspit delven met een 8-1 verlies. 
SALM 4 (80), SDU 3 (73), VVV 3 (72), SVGT 4 (69) en SALM 5 (63) vormden de middenmoot en
SVGT 5 speelde de P/D-wedstrijd tegen TTVB 4 uit de 3e klasse, welke helaas met 1-8 werd 
verloren van TTVB 4, zodat SVGT 5 degradeert naar de 3e klasse. 



Vervolg

Helaas kon HPSV 1 door omstandigheden dikwijls geen voltallig team op de been brengen en 
daardoor eindigden zij op de rechtstreekse degradatieplek met slechts 34 punten.

3e klasse:
Ook in deze klasse was het team van TVZ 5 veruit het sterkst. Chris, Diana, John en Joop werden 
met 119 bijeen gespeelde punten de kampioen in de 3e klasse! 
Als 2e eindigde het team van TTVB 4 met 114 punten en Ali, Frans en Mahko wisten ook de P/D-
wedstrijd tegen SVGT 5 met grote overmacht (1-8) te winnen, waardoor zij promoveren naar de 2e 
klasse.
EOB 2 (97), VEW 2 (85), TVZ 6 (82), VVV 4 (64) en SDU 4 (38) wisten zich netjes te handhaven 
in de 3e klasse, evenals SDU 5 en SVGT 6, die beiden 24 punten bij elkaar wisten te scoren en op de
laatste plaatsen eindigden.

Kampioenen seizoen 2021-2022: 
SDU 2 (ereklasse); 
TVZ 2 (1e klasse); 
TVZ 4 (2e klasse) en 
TVZ 5 (3e klasse).

Promovendussen: 
VVV 1 van de 1e naar de ereklasse en 
TTVB 4 van de 3e naar de 2e klasse.

Degradanten: 
TTVB 2 en SEL 1 van de ere naar de 1e klasse;
TVZ 3 van de 1e naar de 2e klasse en
HPSV 1 en SVGT 5 van de 2e naar de 3e klasse.

De kampioenen en gepromoveerde teams worden van harte gefeliciteerd met hun prima prestaties 
en voor de degradanten geldt: volgend seizoen weer nieuwe kansen, dus veel succes toegewenst!

Een fijne vakantie toegewenst en tot volgend seizoen,

Jeannette van der Valk,
competitieleider.



 

 

JAARVERSLAG 2021-2022 commissaris UBT Evenementen & Toernooien  

Dit seizoen werd helaas voor een groot deel bepaald door de lockdowns vanwege corona. 

 

Deze toernooien gingen dit seizoen niet door: 

1. Het Veteranentoernooi   

2.  Het TVZ-koppeltoernooi  

3.  Het SDU-toernooi 

4.  Het Paul & Greetje lunchtoernooi bij TTVB. 

 

UBT-kampioenschappen: 

De UBT-kampioenschappen die normaliter half maart plaatsvinden werden verplaatst naar eind april. En 

gelukkig waren de coronarichtlijnen een paar weken daarvoor versoepeld en mocht er zelfs weer gedubbeld 

worden. In de ochtend werd dan ook fanatiek gedubbeld, in de middag werden de enkelwedstrijden 

gespeeld. Plaats van handeling de zaal van Taverzo/TTVB. Na lange tijd dus weer een toernooi. Vermoedelijk 

vanwege corona en de angst daarvoor waren er veel minder deelnemers, en de sterke daling van het aantal 

indirecte leden heeft ook niet geholpen. Ondanks dat werd er als vanouds weer hevig gestreden en ook de 

gebruikelijke gezelligheid was er ook ! Het was duidelijk dat velen erg blij waren weer een toernooi te 

kunnen spelen maar vooral ook elkaar weer te zien. De sfeer was dan ook fantastisch, met ook veel 

supporters.  

Dit waren de prijswinnaars van de enkelwedstrijden: 

 

Ereklasse 2e klasse 

Kelvin Heemstra (SDU) Thomas den Dekker (TVZ) 

Ruud Goutier (VEW) Heleen Stappers (VVV) 

Peter Kopetsky (TTVB) Marianne Fresco (SVGT) 

1e klasse 3e klasse 

Edgar van der Meer (TTVB) Mahko Mushkudiani  (TTVB) 

Ronald Beumer (SVGT) Diana van Leeuwen (TVZ) 

Henk Fokké (TTVB) Miranda Dekker (SDU) 

 

En dit waren de winnaars van het dubbeltoernooi: 

Ereklasse 

Kelvin Heemstra/Bert Stap  (SDU) 

Peter vd Graaf/Fabian Harreveld (SDU) 

Francis With/Betty Yang (EOB) 

1e klasse 

Henk Karstel/Ruud Goutier (SVGT/VEW) 

Borzoo Nabet/Geurt Thomas (VVV) 

Ymke Thomas (VVV)/Thomas den Dekker (TVZ) 

2e/3e klasse 

Ali Jazbi/Mahko Mushkudiani (TTVB) 

Arjan Ambachtsheer/Chris vd Merwe (EOB) 

Heleen Stappers/Sonja Langelaan (VVV) 



 

 

Bekercompetitie: 

Tussen de lockdowns door is het gelukt de bekercompetitie in zijn geheel af te werken. Ook in april, een 

drukke maand, werden de bekerfinales gehouden en wel in de zaal van Salamanders. De bekerwinnaars: 

Ereklasse: TTVB 1, 1e klasse: TVZ 2, 2e klasse: TVZ 4 en 3e klasse: TTVB 4. 

Zeskampen: 

Na verschuivingen in de kalender van de reguliere competitie konden dit seizoen pas in mei 2022 de 

zeskampen worden gehouden. Vele genodigden waren al op vakantie, en anderen hadden andere redenen 

om af te zeggen. Daarom waren niet de beste 6 per klasse aanwezig bij de zeskampen. En in de 3e klasse 

waren er slechts 4 deelnemers. Wat overigens de pret niet drukte. Dit seizoen werd ervoor gekozen om de 

zeskampen van de ereklasse en de 3e klasse tegelijk te houden, en wel in de zaal van Salamanders. Het was 

een heel gezellige avond met veel spannende partijen. Iedereen had het goed naar de zin. Hetzelfde gold 

voor de zeskampen van de 1e en 2e klasse, die gehouden werden bij VVV in Leidschendam. Ook daar veel 

blij en verhitte gezichten. 

 

Ereklasse 2e klasse 

Kelvin Heemstra (SDU) Egon den Hollander (SALM) 

Thomas Beuman (SEL) Fabian Harreveld (SDU) 

Marcel Tichelaar (TTVB) Thomas den Dekker (TVZ) 

André Leijh (TTVB) Heleen Stappers (VVV) 

Johan Roeters (TVZ) Sander Hooykaas (VVV) 

Peter vd Graaf (SDU) Willem Kwappenberg (HPSV) 

1e klasse 3e klasse 

Ruud Goutier (VEW) Ali Jazbi (TTVB) 

Henk Karstel (SVGT) Mahko Mushkudiani (TTVB) 

Borzoo Nabet (VVV) Diana van Leeuwen (TVZ) 

Henk Fokké (TTVB) Chris vd Merwe (EOB) 

Rob de Jong (SVGT)   

Fred Hoogendoorn (TVZ)   

 

 

Nieuw dubbeltoernooi bij Salamanders: 

Salamanders heeft inmiddels uitnodigingen gestuurd aan alle wedstrijdsecretarissen van de UBT voor een 

dubbeltoernooi in juli in hun zaal, met aansluitend gezamenlijk (Chinees) eten. Het zou geweldig zijn als dit 

toernooi een jaarlijks terugkerend evenement wordt en structureel kan worden toegevoegd aan de 

toernooiagenda van de UBT. 

 

 

 

 

 

 

             

 

            Marjolein Wolthoorn/3.6.2022 

 



Inkomsten Begroting Werkelijk Uitgaven Begroting Werkelijk

  Contributie verenigingen (10) 90,00 90,00   Porti 30,00 9,60

  Contributie spelers (166) 1.100,00 929,50   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 100,00 100,00   Website 175,00 166,62

  Boetes 0,00 9,00   Bestuursvergoedingen 140,00 140,00

  Renten 0,00 0,00   Vergaderingen 100,00 34,50

  Inschrijfgeld toernooien 560,00 264,00   Toernooien 1.050,00 825,55

  Reiskosten 125,00 81,95

  Kopieer/drukwerk 50,00 106,21

  Diversen 150,00 151,58

  Totaal € 1.850,00 1.392,50   Totaal € 1.850,00 1.546,01
resultaat -153,51

  DEBET 30-04-2022 01-05-2021 CREDIT 30-04-2022 01-05-2021

  Girorekening 747,93 1.086,19   Vermogen 6.682,68 6.836,19

  Spaarrekening 6.000,00 5.750,00

  Nog te ontvangen 336,50 0,00   Nog te betalen 401,75 0,00

  Totaal € 7.084,43   6.836,19   Totaal € 7.084,43   6.836,19  

Inkomsten Begr 21-22 Begr 22-23 Uitgaven Begr 21-22 Begr 22-23

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

  Contributie spelers (160) 1.100,00 880,00   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 100,00 100,00   Website 175,00 175,00

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

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

  Inschrijfgeld toernooien 560,00 530,00   Toernooien 1.050,00 800,00

  Reiskosten 125,00 125,00

  Kopieer/drukwerk 50,00 50,00

  Diversen 150,00 150,00

  Totaal € 1.850,00 1.600,00   Totaal € 1.850,00 1.600,00
resultaat 0,00

Penningmeester UBT

A. Leijh

UBT  FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-2022

Balans per 30 april 2022

UBT BEGROTING SEIZOEN 2022-2023



KALENDER VOOR HET SEIZOEN 2022-2023 
 
 

week maandag vrijdag    

32   8 aug 12 aug   zomervakantie 

33 15 aug 19 aug   zomervakantie 

34 22 aug 26 aug    

35 29 aug   2 sep    

36   5 sep   9 sep    

37 12 sep 16 sep bekertoernooi voorronden  

38 19 sep 23 sep bekertoernooi voorronden  

39 26 sep  30 sep bekertoernooi voorronden  

40   3 okt   7 okt competitie week 1  

41 10 okt 14 okt competitie week 2  

42 17 okt 21 okt competitie week 3  

43 24 okt 28 okt vrij  Herfstvakantie 

44 31 okt   4 nov competitie week 4  

45   7 nov 11 nov competitie week 5  

46 14 nov 18 nov vrij   

47 21 nov 25 nov competitie week 6  

48 28 nov   2 dec competitie week 7  

49   5 dec   9 dec vrij  Sinterklaasweek 

50 12 dec 16 dec competitie week 8  

51 19 dec 23 dec bekertoernooi kwartfinales  

52 26 dec 30 dec vrij  Kerstvakantie 

1   2 jan   6 jan vrij  Kerstvakantie 

2   9 jan 13 jan bekertoernooi halve finales  

3 16 jan 20 jan competitie week 9  

4 23 jan 27 jan competitie week 10  

5 30 jan   3 feb competitie week 11  

6   6 feb 10 feb vrij   

7 13 feb 17 feb competitie week 12  

8 20 feb 24 feb competitie week 13  

9 27 feb   3 mrt vrij  Voorjaarsvakantie 

10   6 mrt 10 mrt competitie week 14  

11 13 mrt 17 mrt competitie week 15  

12 20 mrt 24 mrt competitie 
bekerfinales,  
promotie- 
degradatiewedstr
. 
zevenkampen 

week 16  

13 27 mrt 31 mrt competitie week 17  

14   3 apr   7 apr competitie week 18  

15 10 apr 14 apr bekertoernooi finales 10 apr Tweede Paasdag 

16 17 apr 21 apr competitie p/d-wedstr  

17 24 apr 28 apr  zeskampen  

18   1 mei   5 mei   Meivakantie 

19   8 mei 12 mei    

 



AANMELDINGSFORMULIER voor het seizoen 2022 – 2023 
 

INLEVEREN uiterlijk 1 juli 2022 bij:  
Jeannette van der Valk, Westergosingel 92, 2548 NC Den Haag 
telefoon: 070 – 3213732; e-mail: jvdvalk44@hotmail.com 

 
NAAM VERENIGING:  
 

Bestuur: 

Voorzitter 

Naam 
 
 

Adres, incl. postcode 
en woonplaats 

 

Telefoon overdag 
Telefoon 's avonds 

 

E-mailadres 
 
 

 

Secretaris 

Naam 
 
 

Adres, incl. postcode 
en woonplaats 

 

Telefoon overdag 
Telefoon 's avonds 

 

E-mailadres 
 
 

 

Penningmeester 

Naam 
 
 

Adres, incl. postcode 
en woonplaats 

 

Telefoon overdag 
Telefoon 's avonds 

 

E-mailadres 
 
 

 

Wedstrijdsecretaris 

Naam 
 
 

Adres, incl. postcode 
en woonplaats 

 

Telefoon overdag 
Telefoon 's avonds 

 

E-mailadres 
 
 

 

mailto:jvdvalk44@hotmail.com


 Speelzaal: 

Naam vereniging 
 
 

Adres speelzaal 
 
 

Telefoon 
 
 

Speelavond(en) 
 
 

Aanvangsuur 
 
 

Aantal beschikbare tafels 
 
 

Bijzonderheden over de 
toegangsregels 

 
 
 

 
Opgave teams voor de competitie:  
 

Team  1  in de  klasse 
 
 

Team   6  in de  klasse 

Team  2  in de  klasse 
 
 

Team   7  in de  klasse 

Team  3  in de  klasse 
 
 

Team   8  in de   klasse 

Team  4  in de  klasse 
 
 

Team   9  in de  klasse 

Team  5  in de  klasse 
 
 

Team 10  in de  klasse 

 
Opgave teams voor het bekertoernooi: 
(achter de klasse de teamnummers vermelden) 
 
Ereklasse:    2e klasse: 
 
1e klasse:    3e klasse: 
   
 

 
Opmerkingen/toelichting: 
 
➢ Alle gevraagde gegevens invullen 
 
➢ De inschrijving van de teams is gebaseerd op de eindstand van de vorige competitie, inclusief 

de resultaten van de promotie-degradatiewedstrijden 
 
➢ Afwijkingen daarop, wensen voor het wedstrijdrooster, enz. vermelden op een bijlage. 

Daarop de naam van de vereniging vermelden 
 
➢ Voor elke twee teams is per speelavond minimaal één tafel nodig 



Opgave indirecte leden voor het seizoen 2022 – 2023 
 
Naam vereniging:  
 
Attentie: 
- Alle leden in een team indelen; 
- Alle gegevens invullen 
 
 

Team Voor- en achternaam Reg. nr. Mobiel (06-) nummer E-mailadres 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


