
UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 5 juni 2019 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), Ymke Thomas (commissaris toernooien & evenementen) 
en Jeannette van der Valk (competitieleider); 

de verenigingen: 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 constateert dat de vereniging 
EOB niet vertegenwoordigd is, het quorum voor het nemen van besluiten en het wijzigen van het 
reglement is er wel. Vervolgens memoreert hij dat vier personen ons in het afgelopen seizoen zijn 
ontvallen: Michel Velgersdijk, Peter Lin, Jacques Koot en Frans Kuijper; ter nagedachtenis aan hen 
neemt de vergadering een moment stilte in acht.  
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 
De notulen worden vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Verslag kascommissie 
Namens de commissie deelt Edgar van der Meer mede dat op 4 juni 2019 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 & evenementen worden vastgesteld.  
 
6. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend zijn secretaris André Uileman, penningmeester André Leijh en competitieleider Jeannette 
van der Valk. Zij stellen zich herkiesbaar, aangezien zich geen tegenkandidaten hadden gemeld zijn ze 
herbenoemd.  
 
7. Commissies 
Kascommissie 
Edgar van der Meer en Bas Mullekes zijn aftredend. Voor de ontstane vacatures melden zich Marcel 
Tichelaar en Peter Melet. Zij worden door de vergadering benoemd waarna deze commissie bestaat 
uit Ruud Goutier, Marcel Tichelaar en Peter Melet.  
 
Protestcommissie 
De samenstelling van deze commissie wijzigt niet en bestaat uit Cees Pater, Paul van der Bol, John 
Klappers en de reserveleden Marjolein Wolthoorn en Thomas Beuman.  
 
 



8. Uitreiking prijzen 
De prijzen 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 
van de ereklasse van de UBT-kampioenschappen worden overhandigd.  
 
9. Begroting voor het seizoen 2019-2020 
De begroting wordt vastgesteld.  
 
10. Beperking duur speelavonden – evaluatie proef in bekertoernooi  
De voorzitter herinnert aan de discussie in de ALV van vorig jaar over de lange speelavond en de 
mogelijkheden ter beperking daarvan. Toen is gekozen voor een proef in het bekertoernooi, in de 
vorm van games tot 11 in een best of three. Deze proef wordt nu geëvalueerd en voor het geval dat 
dit negatief uitvalt heeft het bestuur een aantal alternatieven voorgelegd. Een stuk hierover is ruim 
tevoren naar de verenigingen gestuurd, opdat deze het intern konden bespreken. Meteen daarna 
kwam een aanvullend voorstel van Gerard Kroon (SDU) dat nu wordt meegenomen. Het stuk bevat 
tevens de nu te volgen procedure: een aantal vragen waarover gestemd wordt. Vraag 1 luidt of de 
proef, gehouden in het bekertoernooi, met games tot 11 in een best of three, definitief moet worden 
voortgezet. Alle verenigingen wijzen dit af. Vraag 2 luidt of we nu op de oude voet verder gaan, zoals 
we al decennia doen (twee games en een eventueel beslissende derde, alle tot 21) en daarmee de 
lange speelavond accepteren. De uitslag van de hierover gehouden stemming: 12 voor, 24 tegen, 11 
blanco. Hieruit blijkt dat de vergadering een van de voorgelegde alternatieven wil proberen. In vraag 
3 zijn deze samengebracht waartussen wordt gekozen. Keuze A is: per set altijd drie games tot 11 
(dus met als uitslag bijvoorbeeld 3-0 of 1-2 en een totaaluitslag van bijvoorbeeld 20-10 of 15-15). 
Keuze B is: per set twee games tot 21 en de eventueel beslissende derde game tot 11. Keuze C is: per 
set games tot 11 in een best of five. Na de stemming hierover heeft keuze A 6 stemmen gekregen, 
keuze B 37 stemmen en keuze C 4 stemmen. Dit betekent dat in het komende seizoen als proef een 
set gaat om een best of three waarbij de eerste twee games tot 21 gaan en de eventueel beslissende 
derde game tot 11. In de competitie, in het bekertoernooi, tijdens de zeskampen, enzovoort.  De op 
die derde game betrekking hebbende afwijkende spelregels komen als toelichting op de website. 
Over een jaar wordt deze proef geëvalueerd.  
 
11. Kalender voor het seizoen 2019-2020 
Over de door het bestuur voorgelegde kalender zijn geen opmerkingen.  
 
12. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Secretaris André Uileman herinnert aan de uitvoerige uitleg hierover in de ALV van vorig jaar. De AVG 
gaat over het voorzichtig omgaan met de gegevens van de leden. Dit is verwoord in de 
privacyverklaring, die op de website staat. Een tweede aspect is de zogenoemde 
toestemmingsverklaring. Het bestuur wil van ieder lid weten waarvoor hij/zij al dan niet 
toestemming verleent, bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op de website of het vermelden van 
de naam in de percentagelijst. Om al die verklaringen binnen te krijgen riep hij de hulp van de 
verenigingen in, om hun leden hierop te wijzen. Het resultaat na een jaar is dat er nog 54 ontbreken. 
Hij vindt dat veel, het is een kwart van het totaal ledental. Een gevolg hiervan is dat na de UBT-
kampioenschappen een gewenste groepsfoto niet op de website kon worden geplaatst en de 
percentagelijst daarop eerst helemaal niet verscheen en in januari zonder namen maar met alleen 
registratienummers. De route via de verenigingen heeft twee uiteenlopende resultaten opgeleverd: 
de helft van het aantal verenigingen zorgde voor een volledig aantal, bij de andere verenigingen liep 
het veel strover. Na een aantal herinneringen kwamen telkens een paar verklaringen binnen, waarna 
het weer stopte. Naar zijn mening zal dit tempo niet tot het gewenste resultaat leiden. Hij zegt geen 
andere mogelijkheid te zien dan de nog ontbrekende 54 leden allen persoonlijk een bericht te sturen, 
in de hoop dat deze directe benadering beter werkt. Hij geeft aan tegen deze actie erg op te zien. 
Voorzitter Ron de Wolf zegt dat dit te ver gaat, de betreffende verenigingen zouden hun 



verantwoordelijkheid moeten oppakken. Vanuit de verenigingen komt onder meer de opmerking dat 
zij geen overzicht hebben van wie wel en niet de verklaring hebben ingediend. Desgevraagd krijgen 
ze nu een lijst met namen op papier, gevolgd door deze lijst per mail. De verenigingen zeggen toe 
hun uiterste best te doen.  
 
13. Bestuursmededelingen 
De inschrijfformulieren voor het volgende seizoen moeten uiterlijk 1 juli bij de competitieleider zijn 
ingediend. Benadrukt wordt dat het invullen zorgvuldig gebeurt.  
 
Voorzitter Ron de Wolf dankt de verenigingen die in het afgelopen seizoen weer een toernooi 
hebben georganiseerd. Desgevraagd geven SDU (10 november), TVZ (tweede week van januari) en 
TTVB (april) aan dit het komende seizoen weer te willen doen. Het bestuur wil het 
Veteranentoernooi weer in december doen en voor de UBT-kampioenschappen is voor 22 maart de 
zaal van Taverzo aangevraagd.  
 
14. Rondvraag 
Gerard Kroon (SDU) refereert aan een tussentijds aangemeld lid en een naamswijziging van een lid; 
beide zijn niet doorgekomen op de elektronische wedstrijdkaart. Penningmeester André Leijh erkent 
dit: eerst lukte dit niet zo snel en daarna is het aan de aandacht ontsnapt.  
 
15. 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 21.00 uur de vergadering.  
 
 
de voorzitter,    de secretaris, 
 
 
Ron de Wolf    André Uileman 
 


