
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. 


