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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. En het is de vraag wanneer 
die weer op zijn pootjes staat en hoe sterk die pootjes dan nog zijn. We zitten, als samenleving en 
mogelijk ook persoonlijk in de ellende. Als gewoon onderdeel van deze samenleving staat mijn hoofd 
er niet meteen naar, maar als goed bestuurder geef ik u hieronder toch de feitelijkheden weer van 
het afgelopen seizoen.  
 
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 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.  
 
Beperking duur speelavond 
Nadat de eerste proef om de duur van de speelavond te beperken – in het bekertoernooi de games 
tot 11 laten gaan – geen succes werd, probeerden we dit seizoen iets anders. En wel: de eerste twee 
games gewoon tot 21 en de eventuele derde tot 11. In de aanstaande ALV besluiten we of we dit 
definitief gaan invoeren.  
 
Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering 
Over zich opeens aandienende zaken overlegt het bestuur telefonisch of per e-mail. Maar voor de 
algemene gang van zaken is er drie keer per seizoen een bestuursvergadering; fysiek, rond de tafel. 
De laatste vergadering, van 28 maart, vond echter (om coronaredenen) via een zogenoemde 
conference call plaats. Ook de Algemene Ledenvergadering, gepland op 17 juni, wordt op een 
alternatieve manier gehouden. De besluitvorming en discussie gaat dan via e-mail.  
 
Verenigingen en leden 
Het aantal verenigingen bleef 10.  
Over het aantal leden een positief bericht; voor het eerst in jaren daalde dit niet. Ook was er geen 
toename, vorig seizoen telde de ledenlijst 219 UBT'ers en die waren er aan het eind van dit 
verslagjaar ook.  
 



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.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Deze privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht. Hij draait om het beschermen van de 
persoonsgegevens. De privacyverklaring van de UBT staat op de website. Daarnaast moet ieder lid de 
zogeheten toestemmingsverklaring indienen. Daarin geeft ieder aan wat met zijn/haar naam en 
afbeelding door de UBT mag worden gedaan. Een jaar geleden ontbrak nog een kwart; een oproep in 
de laatste ALV leidde tot initiatieven bij vele verenigingsbestuurders, waarvoor dank. In een tweetal 
verenigingen kost het kennelijk nog wat moeite.  
 
Ik wens ieder en ieders naasten een goede gezondheid toe. 
 
Leidschendam, 26 april 2020 
 
André Uileman, 
secretaris 

http://www.ubt.nu/

