
Statuten 
 
NAAM 
 
Artikel 1 
De vereniging heet 'Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen', hierna afgekort als 'UBT'. 
 
OPRICHTINGSDATUM 
 
Artikel 2 
De UBT is opgericht op 11 september 1947. 
 
VESTIGING 
 
Artikel 3 
De UBT is gevestigd in Den Haag. 
 
DOEL 
 
Artikel 4 
Het doel van de UBT  is de tafeltennissport te bevorderen, in het bijzonder onder het personeel van 
bedrijven en instellingen. 
 
MIDDELEN 
 
Artikel 5 
De UBT doet dit door het organiseren van competities en een bekertoernooi en van andere 
toernooien en evenementen. 
 
LEDEN 
 
Artikel 6 
De UBT bestaat uit: 
1. directe leden; 
2. indirecte leden; 
3. ereleden en leden van verdienste; 
4. donateurs. 
 
Artikel 7 
Directe leden zijn de bij de UBT aangesloten verenigingen. 
 
Artikel 8 
Indirecte leden zijn personen, aangesloten bij de directe leden, voor zover zij als zodanig zijn 
aangemeld bij het bestuur. 
 
Artikel 9 
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke of rechtspersonen met bijzondere verdiensten voor 
de UBT of voor de tafeltennissport in het algemeen. 
 
Artikel 10 
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de UBT steunen met een jaarlijkse bijdrage. 
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LEDENVERGADERING 
 
Artikel 11 
Eénmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Een buitengewone 
ledenvergadering kan worden belegd op voorwaarden, nader geregeld in het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 12 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De leden van het bestuur worden gekozen door de 
directe leden en ereleden, uit de indirecte leden en ereleden. 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 13 
De UBT krijgt zijn inkomsten door: 
1. de contributie van de directe en indirecte leden; 
2. de bijdragen van donateurs; 
3. andere baten. 
 
REGLEMENTEN 
 
Artikel 14 
De ledenvergadering stelt reglementen vast. In die reglementen zijn onderwerpen geregeld waarin 
deze Statuten niet voorzien. Ze mogen niet strijdig zijn met de Statuten. 
 
WIJZIGING 
 
Artikel 15 
De Statuten kunnen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door: 
1.  het bestuur; 
2.  drie directe leden. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging wordt 
besloten. 
 
Artikel 16 
1. Het voorstel wordt in behandeling genomen als ten minste drie kwart van het aantal uit te 

brengen stemmen in de vergadering aanwezig is (quorum).  
2. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener van het voorstel binnen twee weken een nieuwe 

vergadering bijeen (doen) roepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemmen 
besluitvorming mogelijk is. 

 
Artikel 17 
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen voor het voorstel is.   
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ONTBINDING 
 
Artikel 18 
Bij een voorstel tot ontbinding van de UBT wordt de procedure, genoemd in de artikelen 15, 16 en 17 
gevolgd. Bij ontbinding bepaalt de ledenvergadering hoe de boedel van de UBT wordt vereffend. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 19 
Directe en indirecte leden die toetreden tot de UBT accepteren de bepalingen, genoemd in de 
Statuten en Reglementen. 
 
Artikel 20 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 13 juni 2018. 
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Huishoudelijk reglement 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. 
 
Artikel 2 
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Artikel 3 
De regels voor leden van de UBT berusten op: 
1.  de Statuten en Reglementen; 
2.  de besluiten van de ledenvergaderingen; 
3.  de bestuursbesluiten. 
 
LEDEN, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Artikel 4 
Een vereniging wordt direct lid door aanmelding bij de secretaris. Het bestuur kan aanvullende 
informatie vragen en beslist over de acceptatie. 
 
Artikel 5 
Als dat voor de eerste keer is wordt een persoon indirect lid door aanmelding bij de secretaris. Dat 
gaat via het directe lid. Daarbij wordt een pasfoto overlegd. Na acceptatie verstrekt de secretaris een 
legitimatiekaart met registratienummer, die elk seizoen kan worden gebruikt. 
 
Artikel 6 
Het lidmaatschap geldt voor één seizoen, tenzij het tussentijds wordt beëindigd door royement of 
overlijden. Bij elk volgend seizoen worden directe en indirecte leden opnieuw aangemeld. 
 
Artikel 7 
Ereleden en leden van verdienste worden door de ledenvergadering benoemd. De voordracht tot 
benoeming ligt bij: 
1. het bestuur; een direct lid kan bij het bestuur -in de periode voorafgaand aan die vergadering- 

een voorstel daartoe doen; 
2. een indirect lid als de kandidaat een bestuurslid is. 
Ereleden en leden van verdienste ontvangen van het bestuur een onderscheidingsteken. 
 
Artikel 8 
Directe leden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het stemrecht over zaken; 
3. het actief kiesrecht; 
4. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd. 
 
Artikel 9 
Indirecte leden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het passief kiesrecht; 
3. deelneming aan de competitie en het bekertoernooi; 
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4. deelneming aan andere activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd. 
 
Artikel 10 
Ereleden hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. het stemrecht over zaken; 
3. het actief kiesrecht; 
4. het passief kiesrecht; 
5. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd. 
 
Artikel 11 
Leden van verdienste hebben de volgende rechten: 
1. toegang tot de ledenvergaderingen; 
2. deelneming aan activiteiten, door of namens de UBT georganiseerd.  
 
SCHORSING EN ROYEMENT 
 
Artikel 12 
Een indirect lid, erelid of lid van verdienste kan door het bestuur worden geschorst van de in artikel 
9, 10 of 11 genoemde rechten als hij: 
1. door woorden of daden de geregelde gang van zaken in de UBT bemoeilijkt, de goede naam van 

de UBT in gevaar brengt of op andere wijze de belangen van de UBT benadeelt; 
2. bestuurslid is van het directe lid dat voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden; 
3. door een direct lid is geschorst of geroyeerd en dat directe lid het bestuur vraagt die maatregel 

over te nemen;  
4. bestuurslid is van een direct lid dat zijn financiële verplichtingen jegens de UBT niet nakomt. 
De in de leden 1, 2 en 3 genoemde schorsing geldt voor ten hoogste één jaar; de schorsing, genoemd 
in lid 4 geldt totdat de schuld is voldaan. 
 
Artikel 13 
Een volgens artikel 12 geschorst indirect lid, erelid of lid van verdienste kan op grond van de in dat 
artikel genoemde voorwaarden worden geroyeerd. Dat besluit neemt een ledenvergadering, op 
voorstel van het bestuur of van ten minste drie stemgerechtigde leden, met een meerderheid van 
twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan weigeren een royementsvoorstel in een 
ledenvergadering toe te lichten. Een royement kan voor zowel beperkte als onbeperkte tijd worden 
opgelegd. Bij een beperkte tijd kunnen aan de opheffing voorwaarden worden verbonden. 
 
Artikel 14 
Het bestuur stelt het geschorste of geroyeerde lid, alsmede het betrokken directe lid, van het besluit 
op de hoogte. Een geschorst lid kan tegen het besluit beroep instellen; hij doet dat in de 
eerstkomende ledenvergadering. 
 
Artikel 15 
Royementen kunnen worden opgeheven. Dat besluit neemt een ledenvergadering, op voorstel van 
het bestuur of van ten minste drie stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee derde van 
de uitgebrachte stemmen. Financiële verplichtingen worden nagekomen. 
 
LEGITIMATIE 
 
Artikel 16 
De in artikel 5 genoemde legitimatiekaart moet, op verzoek van het bestuur of de aanvoerder van de 
tegenpartij, worden getoond. Voor het niet kunnen tonen kan een boete worden opgelegd. 
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BESTUUR 
 
Artikel 17 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Hiertoe behoren in ieder geval een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester; het kan worden aangevuld met een competitieleider en een 
commissaris toernooien & evenementen. 
 
Artikel 18 
De bestuursleden worden gekozen uit de indirecte leden en ereleden en door de directe leden en 
ereleden. Een bestuurslid is 18 jaar of ouder. Bestuursleden worden in functie gekozen. De 
zittingstermijn van een bestuurslid is twee jaren. Ze zijn aftredend volgens een rooster, waarin de 
voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.  Na elke termijn mogen zij 
zich herkiesbaar stellen. 
 
Artikel 19 
Het bestuur is belast met: 
1. de werkzaamheden, voortvloeiende uit artikel 5 van de Statuten; 
2.  uitlegging en handhaving van de in artikel 3 genoemde reglementen en besluiten. 
Het kan zich daarbij doen bijstaan door commissies. De leden van deze commissies worden door het 
bestuur benoemd. 
 
Artikel 20 
Als een bestuurslid tussentijds aftreedt of gedurende langere tijd zijn taak niet kan uitoefenen, kan 
het bestuur, ter vervulling van de opengevallen plaats, een indirect lid of erelid aanwijzen. Dit kan tot 
de eerstkomende ledenvergadering. 
 
Artikel 21 
De voorzitter is onder meer belast met: 
1. het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen en het regelen van de werkzaamheden voor 

deze vergaderingen; 
2.     de vertegenwoordiging van het bestuur. 
 
Artikel 22 
De secretaris is onder meer belast met: 
1.  het onderhouden van de ledenadministratie; 
2.  het voeren van de correspondentie; 
3. het verzorgen en ter beschikking stellen van de stukken voor de vergaderingen; 
4. het uitbrengen van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering; 
5. het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid. 
 
Artikel 23 
De penningmeester is onder meer belast met: 
1. het beheren van de financiële middelen, het innen van de contributies en andere gelden en het 

verrichten van de benodigde betalingen; 
2. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven, bezittingen en schulden en het bewaren van 

de stukken gedurende ten minste 10 jaren; 
3. het uitbrengen van een financieel jaarverslag aan de algemene ledenvergadering en het 

indienen van een begroting voor het komende verenigingsjaar. 
 
Artikel 24 
De competitieleider is onder meer belast met: 
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1. het samenstellen van het competitieprogramma; 
2. het beoordelen en verder afhandelen van uitstelaanvragen; 
3. het beoordelen van de juistheid van de, conform artikel 34 van het Competitiereglement, tot 

stand gekomen uitgestelde speeldata;  
4. het vaststellen van speeldata van gestaakte of (wegens niet opkomen) niet gespeelde 

wedstrijden; 
5. het verwerken van de uitslagen van wedstrijden in standen en persoonlijke prestaties en het 

publiceren daarvan; 
6. het controleren van de gegevens op de wedstrijdkaart, waaronder de speelgerechtigdheid van de 

deelnemende indirecte leden; 
7. het opleggen van straffen en boetes; 
8. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.  
 
Artikel 25 
De commissaris toernooien & evenementen is onder meer belast met: 
A. Bekertoernooi 
1. het samenstellen van het bekertoernooiprogramma; 
2. het beoordelen en verder afhandelen van uitstelaanvragen; 
3. het verwerken van de uitslagen tot vervolgronden en het publiceren daarvan;  
4. het controleren van de gegevens op de wedstrijdkaart, waaronder de speelgerechtigdheid van de 

deelnemende indirecte leden; 
5. het opleggen van straffen en boetes; 
6. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.  
B. Andere toernooien en evenementen 
1. het aankondigen van toernooien en evenementen en het uitnodigen van personen daarvoor; 
2. het verwerken van de inschrijvingen in een toernooiprogramma; 
3. het (doen) organiseren en begeleiden van het toernooi of evenement; 
4. het publiceren van de uitslagen; 
5. het administreren van alle gegevens gedurende een seizoen.  
 
Artikel 26 
Het bestuur is voor al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. 
 
Artikel 27 
Een bestuursbesluit is bindend voor alle leden, maar mag niet in strijd zijn met de reglementen en 
besluiten van de ledenvergaderingen. 
 
COMMISSIES 
 
Artikel 28 
De Protestcommissie is een adviescommissie van het bestuur. De leden worden benoemd door het 
bestuur, uit de indirecte leden en ereleden. De zittingstermijn is voor onbepaalde tijd. Zij zijn 18 jaar 
of ouder. De commissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden, die niet bij eenzelfde direct lid 
zijn aangesloten. Een commissielid trekt zich terug voor de duur dat de commissie een zaak 
behandelt, waarin het directe lid waarbij hij is aangesloten, is betrokken, of als van andere 
betrokkenheid sprake kan zijn. In dat geval neemt het eerste en zo nodig het tweede reservelid zijn 
plaats in. De taken van de Protestcommissie zijn nader geregeld in het Competitiereglement. 
 
Artikel 29 
De Kascommissie is een adviescommissie van de leden.  
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1. De leden worden benoemd door de ledenvergadering, uit de indirecte leden en ereleden. De 
zittingstermijn is ten hoogste twee jaren. Zij zijn 18 jaar of ouder. De commissie bestaat uit drie 
leden. 

2. De commissie controleert ten minste éénmaal per jaar en zo vaak als zij dat nodig oordeelt de 
boekhouding van de penningmeester en brengt daarover verslag uit aan de ledenvergadering. 
Goedkeuring van dat verslag door de ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het 
gevoerde beheer. 

 
BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Artikel 30 
Het bestuur komt bijeen op afspraak of op verzoek van een van de bestuursleden. Besluiten kunnen 
worden genomen als ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 
 
LEDENVERGADERINGEN 
 
Artikel 31 
Het bestuur, de directe leden, de ereleden en leden van verdienste komen bijeen op verzoek van: 
1. het bestuur; 
2. drie directe leden; deze aanvraag wordt schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur ingediend. 
Een convocatie voor een ledenvergadering wordt ten minste 14 dagen tevoren gezonden aan de 
directe leden, ereleden en leden van verdienste. Een volgens lid 2 aangevraagde vergadering wordt 
door het bestuur binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag belegd; anders doen de directe 
leden dat zelf en voorzien zij in de leiding. De directe leden brengen de convocatie ter kennis van hun 
indirecte leden. 
 
Artikel 32 
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering worden onder meer 
behandeld: 
1. de notulen van de vorige vergadering; 
2. de jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, competitieleider en commissaris toernooien 
& evenementen; 
3. het verslag van de controle van de kascommissie; 
4. de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
5. het vaststellen van de contributies en de bedragen van de boetes; 
6. voorziening in bestuurs- en commissie-vacatures; 
7. de plannen voor het komende verenigingsjaar; 
8. de voorstellen van het bestuur en van de leden. 
 
Artikel 33  
1. Een ledenvergadering kan besluiten nemen als ten minste de helft van het aantal uit te brengen 

stemmen aanwezig is (quorum).  
2. Wordt het quorum niet bereikt, dan wordt binnen 14 dagen de vergadering opnieuw 

bijeengeroepen; daarin worden de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige stemmen, 
afgehandeld en besluiten genomen. 

 
Artikel 34 
Directe leden zijn verplicht in de vergadering vertegenwoordigd te zijn door:  
1. een bestuurslid; 
2. een ander indirect lid dat bij het directe lid is aangesloten. Deze is dan voorzien van een volmacht 

tot stemmen, ondertekend door een bestuurslid.  
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Bij verhindering meldt een direct lid dat vóór de vergadering bij het bestuur; bij gebreke daarvan kan 
een boete worden opgelegd. 
 
VERKIEZING EN STEMMING 
 
Artikel 35 
Directe leden en ereleden hebben één stem. Daarnaast hebben directe leden één stem voor telkens 
vijf indirecte leden die bij hen zijn aangesloten. 
 
Artikel 36 
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie gebeurt door voordracht door: 
1. het bestuur, de kandidaten worden dan vermeld in de convocatie voor de vergadering; 
2. ten minste drie directe leden, minimaal een week vóór de vergadering waarna het bestuur dit 
meldt aan de ontvangers van de convocatie. 
 
Artikel 37 
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Gaat een schriftelijke stemming 
over een bestuurslid, dan geeft de voorzitter de leiding van de stemming over aan eén van de 
aanwezigen. Niet-hoofdelijke stemming is toegestaan, tenzij één van de stemgerechtigde leden of 
het bestuur zich daartegen verzet. 
 
Artikel 38 
Stemmen bij volmacht, anders dan genoemd in artikel 34, kan niet. 
 
Artikel 39 
De leden van het bestuur worden bij afzonderlijke kandidaatstelling en per functie gekozen. 
 
Artikel 40 
Bij stemming beslist de absolute meerderheid, tenzij anders is bepaald. 
Is er voor een vacature één kandidaat, dan is deze door de vergadering automatisch gekozen. Als er 
meer kandidaten zijn wordt een stemming gehouden. Voor elke vacature wordt afzonderlijk 
gestemd. Als dan geen van de kandidaten de absolute meerderheid behaalt wordt opnieuw gestemd 
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen; daarna is de kandidaat met de 
meeste stemmen gekozen. Als beide kandidaten evenveel stemmen hebben gekregen, beslist het lot. 
 
Artikel 41 
De uitslag van een stemming wordt door de voorzitter aan de vergadering bekendgemaakt. 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 42 
De contributies van de directe en indirecte leden worden door de ledenvergadering vastgesteld. Het 
bestuur mag dispensatie verlenen van contributieplicht. 
 
Artikel 43 
De maximale bedragen van aan overtredingen verbonden boetes worden door de ledenvergadering 
vastgesteld. 
 
Artikel 44 
De contributie geldt voor een volledig seizoen, ook bij tussentijds toetreden of beëindigen van het 
lidmaatschap. Het bestuur mag hiervan dispensatie verlenen. 
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OVERSCHRIJVING 
 
Artikel 45 
Vóór 1 juli of twee weken voor de tweede seizoenshelft kan een indirect lid overschrijving aanvragen 
van het ene directe lid naar het andere. Dat doet hij bij het bestuur. Daarbij hoort een verklaring dat 
het te verlaten directe lid daarvan op de hoogte is en dat hij daar geen schulden heeft. 
 
WIJZIGING 
 
Artikel 46 
De hiernavolgende artikelen gelden ook voor het Competitiereglement en het Bekerreglement. 
 
Artikel 47 
De reglementen kunnen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging kan worden ingediend door: 
1.  het bestuur; 
2.  drie directe leden. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de ledenvergadering waarin al dan niet tot wijziging wordt 
besloten. 
 
Artikel 48 
3. Het voorstel wordt in behandeling genomen als ten minste drie kwart van het aantal uit te 

brengen stemmen in de vergadering aanwezig is (quorum).  
4. Als het quorum niet aanwezig is kan de indiener van het voorstel binnen twee weken een nieuwe 

vergadering bijeen (doen) roepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemmen 
besluitvorming mogelijk is. 

 
Artikel 49 
Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen als ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen voor het voorstel is.   
 
Artikel 50 
Wijzigingen van de Reglementen treden onmiddellijk na goedkeuring in werking. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 51 
In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien en bij verschil van opvatting over interpretatie 
van de reglementen beslist het bestuur. 
 
Artikel 52 
Waar in de reglementen de redactie over personen in de 'hij-vorm' staat, worden zowel mannen als 
vrouwen bedoeld. 
 
Artikel 53 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van  13 juni 2018. 
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Competitiereglement 
 
Artikel 1 
Dit reglement gaat over de jaarlijkse competitie die de UBT organiseert op grond van artikel 5 van de 
Statuten. 
 
COMPETITIE 
 
Artikel 2 
De competitie wordt gespeeld in de avonduren van maandag tot en met vrijdag. In de perioden 
waarin geen competitiewedstrijden zijn gepland, kunnen inhaalwedstrijden e.d. worden vastgesteld. 
 
Artikel 3 
De competitiewedstrijden worden gespeeld tussen teams van ten minste twee en ten hoogste drie 
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde directe lid. 
 
Artikel 4 
De teams zijn ingedeeld in klassen. 
 
Artikel 5 
1. Vóór de aanvang van de tweede competitiehelft maakt het bestuur de promotie-

degradatieregeling bekend. Daarbij wordt ook vastgesteld welke klassering in de eindstand 
bepalend is voor de aanwijzing van de kampioen, de promovendi en de degradanten. 

2. Het programma van de promotie-degradatiewedstrijden wordt zo spoedig mogelijk na afloop van 
de competitie bekendgemaakt. 

 
COMPETITIELEIDING 
 
Artikel 6 
De leiding van de competitie berust bij de Competitieleider (CL). 
 
AANMELDING VAN LEDEN 
 
Artikel 7 
Telkens vóór een door het bestuur te bepalen datum doen de directe leden aan het bestuur opgave 
van alle indirecte leden. De opgave is ingedeeld in teams met vermelding van teamnummer, klasse 
en registratienummer. Een indirect lid mag slechts in één team worden ingedeeld. Het laagste 
teamnummer per klasse wordt gegeven aan het team met het hoogste teampercentage. De opgave 
vindt plaats op daarvoor bestemde formulieren. 
 
Artikel 8 
1. Indirecte leden worden ingedeeld in dezelfde klasse als die, waarin zij in de voorafgaande 

competitie hebben gespeeld, met inachtneming van het promotie- en/of degradatieresultaat. 
2. Het bestuur kan aan een indirect lid van het gestelde in lid 1 dispensatie verlenen. Dat is mogelijk 

als het behaalde percentage in de voorafgaande competitie in ten minste 50% van het aantal 
competitiewedstrijden lager is dan 45%. Het indirecte lid kan dan één klasse lager worden 
ingedeeld.  

3. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het gestelde in lid 2. 
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DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN 
 
Artikel 9 
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn 
aangemeld. 
 
Artikel 10 
Indirecte leden mogen invallen in andere teams. Daarbij geldt: 
1. Invallen mag alleen in een team met een lager teamnummer.  
2. Heeft iemand tijdens een helft van de competitie drie maal ingevallen, dan mag hij gedurende de 

rest van die helft slechts uitkomen in het team met het hoogste teamnummer waarin hij was 
ingevallen of in die met een nog lager teamnummer. 

3. Bij verplaatsing naar een team met een lager teamnummer blijven de wedstrijden, gespeeld in 
teams met een nog lager teamnummer, meetellen voor het in lid 2 bepaalde. 

4. Invallen geldt voor een hele wedstrijd en niet later dan 15 minuten na het einde van de laatste 
set die gespeeld kan worden. 

 
Artikel 11 
Indirecte leden die zijn aangemeld ná de aanvang van de tweede helft van de competitie, mogen 
alleen aan promotie-degradatiewedstrijden deelnemen als zij in ten minste 25% van het totaalaantal 
wedstrijden van de competitie hebben meegespeeld. 
 
Artikel 12 
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, worden de door hem 
gespeelde sets, eventueel ook het dubbelspel, als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd 
wordt door de CL gecorrigeerd. 
 
Artikel 13 
Bij terugtrekken van een team, ook als dat gebeurt voordat de competitie is begonnen, meldt het 
directe lid dat schriftelijk en gemotiveerd aan de CL. Het team heeft dan de gespeelde en nog te 
spelen wedstrijden met 10-0 verloren. Tevens kan een boete worden opgelegd. 
 
SPEELRUIMTEN 
 
Artikel 14 
Per twee ingeschreven teams is per speelavond ten minste één speeltafel beschikbaar. 
 
Artikel 15 
De speelruimten voldoen aan redelijke eisen voor het spelen van tafeltennis. Als de vloer kans biedt 
op uitglijden wordt een natte dweil neergelegd. Tussen de lange kanten van twee tafels is ten minste 
1,50 m vrije ruimte. Achter de korte kanten is die ten minste 2,50 m. Een volledig ingerichte EHBO-
trommel is aanwezig. 
 
Artikel 16 
Waar in de artikelen 14 en 15 verschil van interpretatie of inzicht mogelijk is, beslist het bestuur. 
 
KLEDING EN SCHOEISEL 
 
Artikel 17 
1. De hoofdkleur van een shirt, broek of rok -met uitzondering van de kraag en mouwen van het 

shirt- verschilt duidelijk van de kleur van de bal die gebruikt wordt. 
2. Voor het schoeisel houden spelers zich aan de bepalingen van het ontvangende directe lid. 
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HET SPEL 
 
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 19 
In de competitie speelt elk team een uit- en een thuiswedstrijd tegen elk team uit zijn klasse of 
afdeling. Promotie-degradatiewedstrijden vinden zo nodig plaats in neutrale ruimten. 
 
Artikel 20 
Een wedstrijd bestaat uit 10 sets, onderverdeeld in negen enkelspelen en een dubbelspel. Elke speler 
speelt een enkelspel tegen elke speler van het andere team; twee spelers van elk team spelen het 
dubbelspel. 
 
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. 
 
Artikel 22 
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend. De klassering van de teams wordt opgemaakt 
aan de hand van het aantal behaalde setpunten. 
 
Artikel 23 
Eén van de spelers van elk team treedt op als aanvoerder. De aanvoerder: 
1. vult de wedstrijdkaart in en ondertekent die; 
2. controleert de legitimatiekaarten van de tegenstanders; 
3. geeft bij thuiswedstrijden als eerste op de wedstrijdkaart de volgorde aan waarin de spelers van 

zijn team gaan spelen. 
 
Artikel 24 
Als scheidsrechters treden gewoonlijk op de spelers van beide teams. De beslissingen van de 
scheidsrechter zijn bindend, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 26. Elke speler mag in 
elke set éénmaal de vervanging van een scheidsrechter eisen. 
 
Artikel 25 
Eindigen in de rangschikking twee of meer teams gelijk dan is het onderlinge resultaat van de 
gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met toepassing van het game- of puntengemiddelde. Is 
ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot. 
 
PROTESTEN 
 
Artikel 26 
Als een teamaanvoerder twijfelt aan de juistheid van een uitslag, en in dat geval alleen, kan hij 
protest aantekenen. 
 
Artikel 27 
Een protest wordt vermeld op de wedstrijdkaart. Het wordt bovendien binnen drie dagen na de 
wedstrijd schriftelijk gemeld aan het bestuur. Dit doet het directe lid. De melding bevat:  
1. de datum en plaats van de wedstrijd; 
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2. de namen van de betrokken directe leden, indirecte leden en scheidsrechter(s); 
3. een omschrijving van het feit waartegen en de motieven waarop geprotesteerd wordt. 
 
Artikel 28 
Als het protest ontvankelijk is legt het bestuur het voor aan de protestcommissie. Deze verricht het 
onderzoek en hoort zo nodig de partijen. 
 
Artikel 29 
De protestcommissie deelt binnen twee weken na ontvangst van het protest de uitslag van het 
onderzoek schriftelijk mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het 
bestuur is bindend voor alle partijen. 
 
STAKEN 
 
Artikel 30 
Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt een wedstrijd gestaakt. Bijzondere 
omstandigheden kunnen zijn opgelopen letsel, defectgeraakt materiaal of sluiting van de speelruimte 
voordat de wedstrijd is voltooid. Vermoeidheid en uitvloeisels van een vóór de wedstrijd reeds 
aanwezige ziekte zijn geen reden tot staking. Van de noodzaak tot staking moet overeenstemming 
bestaan tussen beide aanvoerders, anders wordt gehandeld volgens artikel 31. De staking wordt 
gemeld aan de CL die daarna beslist over de afwikkeling. 
 
Artikel 31 
Wordt een wedstrijd eenzijdig gestaakt dan legt het bestuur die zaak voor aan de protestcommissie. 
Deze verricht een onderzoek naar de toedracht die tot de staking heeft geleid en hoort zo nodig de 
partijen. De protestcommissie deelt binnen twee weken de uitslag van het onderzoek schriftelijk 
mede aan de betrokken partijen en aan het bestuur. De beslissing van het bestuur is bindend voor 
alle partijen. 
 
Artikel 32 
Van een staking wordt melding gemaakt op de wedstrijdkaart, waarbij wordt aangegeven wat de 
reden tot staking was. 
 
UITSTEL 
 
Artikel 33 
In bijzondere omstandigheden kan een wedstrijd worden uitgesteld. Het uitstel wordt ten minste 
drie dagen tevoren, gemotiveerd, aangevraagd bij de CL. Deze beoordeelt de aanvraag en beslist 
daarop. Bij toegekend uitstel stelt de CL een nieuwe datum vast en informeert beide directe leden 
daarover. 
 
Artikel 34 
1. Als een uitstelaanvraag niet wordt toegekend kunnen beide teams overeenkomen de 

wedstrijddatum te verplaatsen. Die nieuwe datum ligt ten hoogste twee weken na de 
oorspronkelijke datum. 

2. Het team, dat hiertoe het initiatief neemt, meldt dit voornemen onmiddellijk aan de CL. Deze 
kan, in het belang van een behoorlijk competitieverloop, alsnog afwijzend of anders beslissen. 

3. Het initiatiefnemende team is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe datum. 
Als deze ligt na genoemde twee weken wordt dat team alsnog geacht niet te zijn opgekomen. 

4. Het initiatiefnemende team meldt de nieuwe datum onmiddellijk aan de CL. Deze bevestigt de 
nieuwe datum aan beide directe leden, waarmee die nieuwe datum is vastgesteld. 

5. Uitstel tot na de laatste speeldag van de competitie kan niet. 
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NIET OPKOMEN 
 
Artikel 35 
Als een team 30 minuten na het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is wordt het geacht niet te 
zijn opgekomen. Het niet opkomen wordt door het andere team vermeld op de wedstrijdkaart. 
 
Artikel 36 
Als op het vastgestelde aanvangsuur één of beide teams onvolledig is (zijn), dan worden de sets die 
gespeeld kunnen worden, gespeeld. Is (zijn) de ontbrekende speler(s) 15 minuten na de laatste set 
nog niet aanwezig, dan wordt hij (worden zij) geacht zijn (hun) sets tegen de aanwezige spelers in 
twee games te hebben verloren. 
 
Artikel 37 
Zijn van een team minder dan twee spelers aanwezig, dan wordt het team geacht niet te zijn 
opgekomen. 
 
Artikel 38 
Als een team niet opkomt worden aan dat team 10 punten in mindering toegekend en wordt de 
wedstrijddatum door de CL opnieuw vastgesteld. Komt een team in dezelfde competitie voor de 
tweede maal niet op, dan kan dat team door het bestuur uit die competitie worden genomen. 
 
Artikel 39 
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig bericht aan de CL en de tegenstander. Gebeurt dat 
niet, dan kan het bestuur, naast de in artikel 38 vermelde maatregel, een boete opleggen. 
 
WEDSTRIJDKAART 
 
Artikel 40 
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens vermeld: de namen van de spelers en hun 
registratienummer, de game- en setuitslagen en de behaalde persoonlijke prestaties. Tevens wordt 
aangegeven welke spelers het dubbelspel hebben gespeeld. De kaart wordt door beide aanvoerders 
ondertekend. 
 
Artikel 41 
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team, zendt de wedstrijdkaart binnen 
twee dagen aan de CL. Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan een 
boete worden opgelegd. 
 
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES 
 
Artikel 42 
Tegen opgelegde straffen en boetes kan de betrokkene binnen een week na bekendmaking daarvan 
bezwaar maken bij het bestuur. 
 
Artikel 43 
Tegen een afgewezen bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de eerstkomende ledenvergadering. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 44 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van  13 juni 2018. 
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Bekerreglement 
 
Artikel 1 
Dit reglement gaat over het jaarlijkse bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond van artikel 5 
van de Statuten. 
 
BEKERTOERNOOI 
 
Artikel 2 
Het bekertoernooi wordt gespeeld in perioden, waarin geen competitiewedstrijden zijn vastgesteld, 
in de avonduren van maandag tot en met vrijdag. 
 
Artikel 3 
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het 
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de 
finale wordt bereikt. 
 
Artikel 4 
Een ronde kan bestaan uit: 
1. enkelvoudige wedstrijden tussen twee teams; 
2. meerkampen tussen meer dan twee teams. 
 
Artikel 5 
De ledenvergadering bepaalt de algemene opzet en invulling van het bekertoernooi. 
 
Artikel 6 
De bekerwedstrijden worden gespeeld tussen teams van ten minste twee en ten hoogste drie 
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde directe lid. 
 
Artikel 7 
Voorafgaand aan het toernooi maakt het bestuur de indeling en het programma bekend. 
 
TOERNOOILEIDING 
 
Artikel 8 
De leiding van het toernooi berust bij de Commissaris Toernooien & Evenementen (T&E). 
 
AANMELDING 
 
Artikel 9 
1. Bij de inschrijving voor het bekertoernooi geven de directe leden aan welke teams zij willen laten 

deelnemen.  
2. De teams zijn dezelfde als die voor de competitie worden aangemeld. Als het toernooi in klassen 

is verdeeld komen de teams uit in dezelfde klasse of in een hogere.  
 
DEELNEMNG AAN WEDSTRIJDEN 
 
Artikel 10 
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn 
aangemeld. 
 



17 
 

Artikel 11 
Invallen mag alleen in een team met een lager teamnummer. 
 
Artikel 12 
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, worden de door hem 
gespeelde sets als verloren beschouwd. De uitslag van de wedstrijd wordt door de T&E gecorrigeerd. 
 
Artikel 13 
Bij terugtrekken van een team, ook als dat gebeurt als het toernooi nog niet is begonnen, meldt het 
directe lid dat schriftelijk en gemotiveerd aan de T&E. Het terugtrekken van een team betekent: 
1. bij een meerkamp dat het team uit het toernooi wordt genomen, de eventueel door het team al 

gespeelde wedstrijden komen te vervallen;  
2. bij enkelvoudige wedstrijden dat het team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft verloren. 
Tevens kan een boete worden opgelegd. 
 
SPEELRUIMTEN 
 
Artikel 14 
De artikelen 14 tot en met 16 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
KLEDING EN SCHOEISEL 
 
Artikel 15 
Artikel 17 van het Competitiereglement is hier van toepassing. 
 
HET SPEL 
 
Artikel 16 
De artikelen 18, 21, 23 en 24 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
Artikel 17 
Met uitzondering van de finale worden de wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de vereniging 
die in het wedstrijdprogramma als eerste is genoemd. 
 
Artikel 18 
Een wedstrijd bestaat uit negen enkelspelen. Elke speler speelt een set tegen elke speler van het 
andere team. 
 
Artikel 19 
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt toegekend. In een meerkamp wordt de klassering van de 
teams opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde setpunten. In een enkelvoudige wedstrijd 
heeft het team, dat de meeste setpunten behaalt, de wedstrijd gewonnen. Als van elk team slechts 
twee spelers aanwezig zijn, kan de uitslag 4-4 zijn; voor het bepalen van de winnaar wordt dan 
gebruikgemaakt van het game- of puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist 
het lot. 
 
Artikel 20 
Eindigen in de rangschikking van een meerkamp twee of meer teams gelijk, dan is het onderlinge 
resultaat van de gespeelde wedstrijden beslissend, zo nodig met toepassing van het game- of 
puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot. 
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PROTESTEN 
 
Artikel 21 
De artikelen 26 tot en met 29 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
STAKEN 
 
Artikel 22 
De artikelen 30 tot en met 32 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
UITSTEL 
 
Artikel 23 
In bijzondere omstandigheden kan de T&E een wedstrijd uitstellen. 
 
NIET OPKOMEN 
 
Artikel 24 
De artikelen 35 tot en met 37 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
Artikel 25 
1. Als een team tijdens een meerkamp niet opkomt kan dat team uit het bekertoernooi worden 

genomen, waarbij de eventueel door dat team al gespeelde wedstrijden komen te vervallen. De 
T&E kan ook tot een andere maatregel komen.  

2. Komt een team in een enkelvoudige wedstrijd niet op, dan wordt dat team geacht de wedstrijd 
te hebben verloren. 

 
Artikel 26 
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig bericht aan de T&E en de tegenstander. Gebeurt dat 
niet, dan kan het bestuur een boete opleggen. 
 
WEDSTRIJDKAART 
 
Artikel 27 
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens vermeld: de namen van de spelers en hun 
registratienummer en de game- en setuitslagen. De kaart wordt door beide aanvoerders 
ondertekend. 
 
Artikel 28 
Het thuisspelende team en bij afwezigheid daarvan het andere team, zendt de wedstrijdkaart binnen 
twee dagen aan de T&E. Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig ingevulde wedstrijdkaart kan 
een boete worden opgelegd. 
 
BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN BOETES 
 
Artikel 29 
De artikelen 42 en 43 van het Competitiereglement zijn hier van toepassing. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 30 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van  13 juni 2018. 
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Bijlage A, behorend bij artikel 18 van het Competitiereglement 
 
 
2.11  Een game 
 Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, die/dat het eerst 21 punten 

scoort, tenzij beide spelers of paren 20 punten hebben gescoord, in welk geval die 
speler of dat paar winnaar wordt die/dat als eerste 2 punten meer scoort dan 
zijn/hun tegenstander(s).  

 
2.12  Een wedstrijd (set) 
2.12.1  Een wedstrijd/set bestaat uit 2 ('best of three') of 3 ('best of five') gewonnen games.  
 
2.13  De keuze van serveren, ontvangen en tafelhelft  
2.13.3  Na elke 5 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het 

serverende spelers/paar en dat gaat zo door tot het einde van de game, tenzij 
ieder(e) speler of paar 20 punten gescoord heeft of de tijdregel ingaat, waarbij de 
volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar waarbij na elk gescoord 
punt de service naar de tegenstander zal overgaan.  

 
2.13.6  De speler of het paar die/dat het eerst serveerde in een game, zal in de volgende 

game als eerste ontvangen, en in de laatst mogelijke game van een dubbelwedstrijd 
moet het paar dat in de volgende rally de service ontvangt de volgorde van 
ontvangen veranderen, nadat één der paren 10 punten heeft behaald. 

 
2.13.7 De speler of het paar die/dat in een game aan een bepaalde zijde van de tafel begint, 

zal in de volgende game aan de andere kant beginnen en in de laatst mogelijke game 
van een wedstrijd/set moeten de spelers of paren van tafelhelft wisselen zodra één 
speler of paar 10 punten heeft gescoord. 

 
2.15             De tijdregel  
2.15.1 Behalve wanneer beide spelers of paren tenminste 19 punten hebben gescoord 

treedt de tijdregel in werking indien een game na 15 minuten speeltijd nog niet is 
geëindigd, of eerder indien beide spelers of paren dit verzoeken. 

 
2.15.3   Indien de tijdregel eenmaal is ingegaan, dienen alle volgende games in die 

wedstrijd/set volgens de tijdregel te worden gespeeld. 
 
3.4.4  Pauzes 
3.4.4.1 Elke speler heeft recht op: 
3.4.4.1.1 Een onderbreking van maximaal 2 minuten tussen opeenvolgende games binnen een 

wedstrijd/set.  
3.4.4.1.2 Korte onderbrekingen voor het gebruik van de handdoek na elke 5 punten vanaf het 

begin van elke game en bij het wisselen van tafelhelft in de laatst mogelijke game 
van een wedstrijd/set. 

 
 


