
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/


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 
 



UNIE VAN BEDRIJFSTAFELTENNISVERENIGINGEN – UBT 
 
ALGEMEEN JAARVERSLAG 2019-2020 
 
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/


                                        UBT  FINANCIEEL JAARVERSLAG SEIZOEN 2019-2020

Inkomsten Begroting Werkelijk Uitgaven Begroting Werkelijk

  Contributie verenigingen (10) 90,00 90,00   Porti 30,00 25,10

  Contributie spelers (210/219) 1.155,00 1.204,50   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (1/2) 100,00 100,00   Website 200,00 166,62

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

  Renten 0,00 0,00   Vergaderingen 100,00 89,75

  Inschrijfgeld toernooien 555,00 144,00   Toernooien 1.050,00 81,37

  Reiskosten 125,00 46,46

  Kopieer/drukwerk 75,00 3,25

  Diversen 150,00 173,49

  Totaal € 1.900,00 1.547,50   Totaal € 1.900,00 756,04
resultaat 791,46

Balans per 30 april 2020

  DEBET 30-04-2020 01-06-2019 CREDIT 30-04-2020 01-06-2019

  Girorekening 1.545,19 437,77   Vermogen 7.229,23 6.437,77

  Spaarrekening 5.750,00 6.000,00

  Nog te ontvangen 22,00 0,00   Nog te betalen 87,96 0,00

  Totaal € 7.317,19   6.437,77  Totaal € 7.317,19   6.437,77  

Penningmeester UBT

A. Leijh



Jaarverslag competitieleider over het seizoen 2019-2020. 

 
Voor het derde jaar op rij een start met 44 teams, zodat “het evenwicht” redelijk gehandhaafd blijft en de 
competitie weer met goede moed kan aanvangen. Voor de ereklasse zijn dit seizoen 8 teams en voor de 
overige klassen 9 teams opgegeven en daar zijn we natuurlijk heel content mee.  

 
De eerste helft van de competitie is zonder noemenswaardige problemen verlopen.   

Aan het einde van deze eerste helft stond TTVB 1 bovenaan in de ereklasse en “bungelde” SALM 2 in de 
degradatiezone. Naderhand is TTVB 1 op een 2e en SALM 2 op een 6e plaats geëindigd en is SDU 1 
“gesneuveld” door de laatste plaats te bezetten. 

In de overgangsklasse stond SDU 2 aan kop en had TVZ 3 het zwaar in de onderste regionen. Hierin is in de 
2e helft van de competitie geen verandering gekomen en de andere teams hebben zich allemaal keurig 
verweerd en gehandhaafd.  

SALM 3 en SALM 5 maakten hoofdzakelijk de dienst uit in de 1e klasse, terwijl TTVB 4 er alles aan deed om 
van de onderste plaats af te komen. SALM 3 heeft de “onderlinge strijd” met een verschil van 5 punten 
gewonnen van SALM 5 hoewel TVZ 4 en EOB 2 zeker nog een bedreiging vormden en helaas heeft TTVB 4 
het niet gered. 

SVGT 4 en SVGT 5 “vochten” in de 2e klasse om de bovenste plek en SALM 6 trachtte een hogere plek te 
veroveren, dan de allerlaatste. SVGT 4 is hier uiteindelijk als winnaar uit de strijd gekomen, terwijl SVGT 5 
zelfs werd ingehaald door VVV3 en HPSV 1. SALM 6 is van de laatste plaats alsnog opgekropen naar de 6e 
plaats en EOB 3 heeft hier het onderspit moeten delven. 

SALM 8 voerde van meet af aan een strijd met VEW 3, doch eindigde bovenaan de lijst in de 3e klasse, 
terwijl SVGT 7 daar de rij sloot zonder consequenties. De andere teams hebben moedig gestreden, maar de 
puntenverschillen liepen behoorlijk uitéén. 

In de tweede helft van deze competitie moesten een aantal wedstrijden verzet en/of uitgesteld worden en 
helaas gooide de coronacrisis op 12 maart j.l. behoorlijk wat roet in het eten.                 De competitie moest 
afgebroken worden en vele zalen mochten zelfs niet meer betreden worden. Het bestuur heeft de regels 
van het RIVM en NOC*NSF gevolgd en de knoop moeten doorhakken door te besluiten de rest van de 
competitie alsmede het na-programma af te gelasten.  

Met deze beslissing is de competitie best wel onbevredigend geëindigd. Zo konden er geen P/D-wedstrijden 
en zeskampen meer gespeeld worden en werden de reeds gespeelde wedstrijden in de week van 9 tot 12 
maart alsmede de vooruitgespeelde (onderlinge) wedstrijden uit de stand verwijderd om een zo eerlijk 
mogelijke uitslag te verkrijgen, hoewel dit voor enkele teams ook zeer teleurstellend was. Zo zag TTVB 1 het 
kampioenschap in de ereklasse zo maar aan zich voorbijgaan, omdat SVGT 1 in die laatste fase net twee 
puntjes meer binnenhaalde en konden de teams van TVZ 2 - SEL 1 (ere/ov), TTVB 2 - SALM 5 (ov/1e), VEW 2 
- VVV 3 (1e/2e) en SDU 4 - VEW 3 (2e/3e) ook geen P/D-wedstrijden spelen om zich te handhaven of te 
promoveren.  

Echter, alles in het belang van “ons grootste goed”, t.w. onze gezondheid! 

De stand van zaken in de tweede competitiehelft per 7 maart 2020 zag er als volgt uit: 

Eindresultaten:    Kampioenen:   Degradanten: 

Ereklasse:               SVGT 1             SDU 1           

Ov.klasse:               SDU 2               TVZ 3                

1e klasse:                SALM 3            TTVB 4              

2e klasse:                SVGT 4             EOB 3             

3e klasse:                SALM 8.    



Desondanks, toch felicitaties voor de teams die kampioen zijn geworden en voor volgend seizoen extra veel 
succes voor de teams die thans zijn gedegradeerd of door de omstandigheden geen kans hebben gehad om 
eventueel te promoveren. 

Een fijne vakantietijd toegewenst, 

 

Jeannette van der Valk, 

competitieleider.  

 

Den Haag, 28 april 2020. 

 

 

 



 

 

Jaarverslag van de commissaris Toernooien en Evenementen 
seizoen 2019 - 2020 

Algemeen                                                                                                  
In navolging van de regeringsmaatregelen in verband met de ontwikkelingen rond Covid-19/het 
coronavirus zijn met ingang van 12 maart 2020 de UBT-tafeltennisactiviteiten stopgezet. Dit verslag, 
deze verantwoording, betreft daarom de periode tot 12 maart. 

Teneinde onze wedstrijdavonden te verkorten is afgelopen seizoen bij de competitie èn het 
bekertoernooi als proef de “derde game tot de 11” gespeeld. In de komende noodgedwongen 
“digitale” ALV kunnen de verenigingen laten blijken of de gehanteerde proef definitief wordt. 

Veteranentoernooi                                                                                 
Op 7 december 2019 vond het Veteranentoernooi opnieuw plaats bij VVV. Kantine èn prijzen in 
traditionele kerstsfeer. Bij de strijd in de hoogste klasse heroverde EOB- er Jean-Pierre Chateau de 
titel van UBT-Veteranenkampioen. 

De prijswinnaars:                                                                             
A categorie:                                                                                                
1. Jean-Pierre Chateau EOB,  2. Hans Vierling, 3. Alex Karremans TTVB                                                                                                                                                
B categorie:                                                                                                
1. Peter van der Graaf SDU, 2. Borzoo Nabet VVV,  3. Henk Fokké TTVB                                                                                   
C categorie:                                                                                                
1. Heleen Stappers VVV, 2. Nicole Ginder VVV, 3. Agnes Slijper  TTVB                                                                            
D categorie:                                                                                                
1. Eric-Jan Vink VVV, 2. Peter van Haaren SDU, 3. Henk v.d. Ark SDU. 

Dank aan de vrijwilligers achter de bar en aan het bestuur van VVV voor het gebruik van zaal en 
materiaal. 
 

Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis 
Bij het Nederlands Kampioenschap Bedrijfstafeltennis zouden TTVB (kampioen van de afgelopen 
competitie) en SALM (als bekerwinnaar) uitgenodigd worden de UBT te vertegenwoordigen.  

Normaal organiseert de winnaar van het voorgaande jaar het kampioenschap. Echter de Nederlands 
kampioen van vorig jaar Hyperion bleek de organisatie voor dit jaar niet op zich te kunnen nemen. 
Andere bonden namen ook geen actie 'en daarom zou het NK dit jaar niet doorgaan'. Om dat te 
voorkomen heeft het UBT-bestuur besloten de organisatie over te nemen. In een kort tijdsbestek 
konden de uitnodigingen verstuurd voor het NL kampioenschap in de zaal van Taverzo op een dag in 
het carnavalsweekend. Vele positieve reacties op onze actie om het NK te redden, maar een aantal 
van hen kon op die dag geen team afvaardigen. Sommige bonden reageerden niet. Totaal aantal 
ingeschreven teams (inclusief TTVB en SALM) was zes. Dat is geen aantal om van een volwaardig 
kampioenschap te spreken, waarna we aan alle bonden aangegeven hebben de organisatie niet door 
te zetten. 



Toernooien van UBT-verenigingen   
Bestuurders van SDU en TVZ organiseerden een koppeltoernooi: SDU op 10 november 2019 en TVZ 
op 12 januari 2020. Het koppel Henk Holtkamp/Henk Karstel van SVGT wist beide toernooien 
uiteindelijk te winnen. TTVB was voornemens het ‘Paul en Greetje lunchtoernooi’ te organiseren, 
maar Covid-19 strooide roet in het eten.  
 
Bestuurders/organisatoren: veel dank en compliment voor de initiatieven! 

UBT-Kampioenschappen                                                                       
Medio maart zouden de UBT-Kampioenschappen in Zoetermeer in de zaal van TTVB/Taverzo 
gespeeld worden. De enthousiaste aanmeldingen ten spijt, door de coronacrisis konden deze geen 
doorgang vinden. De champagnekoeler/wisselbokaal blijft voorlopig bij Kelvin Heemstra. 

Bekertoernooi  
Op 12 maart zijn in het bekertoernooi de poules, kwart en halve finales gespeeld. Het programma 
voor de finales (ereklasse TTVB1 – SVGT1, overgangsklasse SDU2 – TTVB3, eerste klasse SALM3 – 
TVZ4, tweede klasse SVGT5 – HPSV1 en derde klasse SALM8 – TTVB5) kon door de 
coronamaatregelen niet doorgaan.  

De bekerkampioenen 2018 – 2019 te weten SALM1, SEL1, TTVB3, VVV2 en SALM9 mogen de 
wisselbokalen nog in de kast houden.  

Zeskampen                                                                                                
De winnaars van de wisselbekers van vorig jaar Kelvin Heemstra (ereklasse) SALM, Thomas Beuman 
(overgangsklasse) SEL, Marco Jager (eerste klasse) SALM, Sander Hooykaas (tweede klasse) VVV en 
Giovanni Jobse (derde klasse) SALM mogen de wisselbekers tot de volgende zeskamp in hun bezit 
houden.  

 

Graag verwijs ik naar de site www.ubt.nu voor de laatste stand van zaken. Natuurlijk hoop ik dat we 
weer snel aan de tafel kunnen met onze UBT-wedstrijden. Op het ogenblik van dit schrijven is de 
vraag of vanaf 1 september a.s. het spelen van wedstrijden daadwerkelijk mogelijk zal zijn. Maar ook 
in dat geval zal de deelname van onze leden aan tafeltenniswedstrijden in het najaar mede 
afhankelijk zijn van de inschatting van het risico voor de eigen gezondheid, temeer gelet op een 
mogelijke tweede golf van Covid-19 in het najaar. Het blijft ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Tafeltennis is immers een binnensport en de UBT-gemeenschap is in het algemeen van hogere 
leeftijd. Daarnaast blijft onze sport in zekere mate een contactsport (via het aanraken van de bal). 
Dubbelspel lijkt op voorhand een probleem. 

Prettige zomer, houdt u aan de regels, blijf gezond en hopelijk is er binnen afzienbare tijd een 
medicijn en vaccin!  

Ymke Thomas-van der Werff             Leidschendam, 8 mei 2020                                                                                                                                                   
Commissaris Toernooien en Evenementen UBT                                                                   

 

http://www.ubt.nu/


                                        UBT BEGROTING SEIZOEN 2020-2021

Inkomsten Begr 19-20 Begr 20-21 Uitgaven Begr 19-20 Begr 20-21

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

  Contributie spelers (200) 1.155,00 1.100,00   Telefoon 30,00 30,00

  Advertenties (2) 100,00 100,00   Website 200,00 175,00

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

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

  Inschrijfgeld toernooien 555,00 560,00   Toernooien 1.050,00 1.050,00

  Reiskosten 125,00 125,00

  Kopieer/drukwerk 75,00 50,00

  Diversen 150,00 150,00

  Totaal € 1.900,00 1.850,00   Totaal € 1.900,00 1.850,00
resultaat 0,00

Penningmeester UBT

A. Leijh



KALENDER VOOR HET SEIZOEN 2020-2021 
 
 

week maandag vrijdag   zomervakantie 

33 10 aug 14 aug   zomervakantie 

34 17 aug 21 aug   zomervakantie 

35 24 aug 28 aug   zomervakantie 

36 31 aug   4 sep    

37   7 sep 11 sep    

38 14 sep 18 sep bekertoernooi voorronden  

39 21 sep 25 sep bekertoernooi voorronden  

40 28 sep   2 okt bekertoernooi voorronden  

41   5 okt   9 okt competitie week 1  

42 12 okt 16 okt competitie week 2  

43 19 okt 23 okt vrij  herfstvakantie 

44 26 okt 30 okt competitie week 3  

45   2 nov   6 nov competitie week 4  

46   9 nov 13 nov competitie week 5  

47 16 nov 20 nov competitie week 6  

48 23 nov 27 nov competitie week 7  

49 30 nov   4 dec competitie week 8  

50   7 dec 11 dec competitie week 9  

51 14 dec 18 dec bekertoernooi kwartfinales  

52 21 dec 25 dec vrij  kerstvakantie 

53 28 dec   1 jan vrij  kerstvakantie 

1   4 jan   8 jan bekertoernooi halve finales  

2 11 jan 15 jan competitie week 10  

3 18 jan 22 jan competitie week 11  

4 25 jan 29 jan competitie week 12  

5   1 feb   5 feb competitie week 13  

6   8 feb 12 feb competitie week 14  

7 15 feb 19 feb competitie week 15  

8 22 feb 26 feb vrij  voorjaarsvakantie 

9   1 mrt   5 mrt competitie week 16  

10   8 mrt 12 mrt competitie week 17  

11 15 mrt 19 mrt competitie 
bekerfinales,  
promotie- 
degradatiewedstr
. 
zevenkampen 

week 18  

12 22 mrt 26 mrt bekertoernooi finales  

13 29 mrt   2 apr competitie p/d-wedstr 2 apr Goede Vrijdag 

14   5 apr   9 apr  zeskampen 5 apr Tweede Paasdag 

15 12 apr 16 apr    

16 19 apr 23 apr    

17 26 apr 30 apr   meivakantie 

18   3 mei   7 mei   meivakantie 

19 10 mei 14 mei    

 



AANMELDINGSFORMULIER voor het seizoen 2020 – 2021 
 

INLEVEREN uiterlijk 1 juli 2020 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: 
 
Overgangsklasse:   3e klasse: 
 
1e 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 2020 – 2021 
 
Naam vereniging:  
 
Attentie: 
- Alle leden in een team indelen; 
- Alle gegevens invullen 
 
 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


