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We kijken terug op een bijzonder seizoen. Of, beter gezegd, op een bijzondere periode. Die begon 
ruim twee jaar geleden. Mijn jaarverslag over het seizoen 2019-2020 begon aldus: 
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. 
 
Zo snel ging het toen. Alles lag stil. We konden, voor het eerst in het bestaan van de UBT, geen 
fysieke ALV houden; dankzij de ons inmiddels beschikbare technologische middelen ging dat per e-
mail. In de loop van de daaropvolgende zomer zag het er redelijk hoopvol uit en startten we met de 
voorbereiding van het seizoen 2020-2021. Maar hoe bedrogen kwamen we uit: de besmettingscijfers 
liepen weer fors op. Aanvankelijk dachten we het, door de nadruk te leggen op goed ventileren, nog 
te kunnen redden, maar eind augustus moesten we toch besluiten voorlopig geen sportieve 
activiteiten te organiseren. Dat 'voorlopig' werd uiteindelijk het hele seizoen. We hielden nu zelfs 
helemaal geen ALV, waar moet je het immers over hebben?  
 
Met het beschikbaar komen van de eerste vaccins gloorde begin 2021 licht aan de horizon. We 
dachten, of droomden, dat corona binnenkort voorbij zou zijn. En dus begonnen we hoopvol met de 
voorbereiding van het seizoen. En, ondanks dat we bij de inschrijving beduidend minder leden en 
teams telden, konden we ook constateren: de UBT bestaat nog! Zoals gewoonlijk begon het seizoen 
met de poulewedstrijden van het bekertoernooi en vervolgens draaiden de eerste competitieweken. 
En toen kwam de omikronvariant. Minder ziekmakend maar zó besmettelijk dat Nederland in 
november in lockdown ging. Halverwege januari van dit jaar hoopten we te voorzien dat de 
sportwereld weer aan de gang kon en daarop anticiperend keek het UBT-bestuur naar de 
mogelijkheden of het onderbroken seizoen nog kon worden afgemaakt. Jawel, met de nodige 
vindingrijkheid, passen en meten lukte dat! En door dat 'vooruitdenken' konden we meteen aan de 
bak. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd het seizoen volledig af te ronden.  
 
En nu maar hopen dat de euforie van een jaar geleden niet weer als 'voorbarig' de geschiedenis 
ingaat.  
 
Minder leden, teams en klassen 
Ten opzichte van het seizoen 2019-2020 bleef het aantal verenigingen stabiel op 10. Maar na het 
tafeltennisloze coronajaar kregen we wel te maken met een flinke val in het ledenbestand. Eindigden 
we in 2020 op 219, het zojuist afgelopen seizoen sloot af op 169, dus maar liefst 50 minder. We 
hadden daar wel rekening mee gehouden, maar toch. Zoveel minder aangemelde leden betekent 
automatisch ook minder aangemelde teams. In een aantal klassen zóveel minder dat daar geen 
fatsoenlijk competitie- en bekerschema kon worden gemaakt. Om er voor iedereen iets goeds van te 
maken besloot het bestuur hierop een klasse eruit te halen en de 36 ingeschreven teams te verdelen 
over de resterende vier. Zo gingen we met een mooie verdeling van vier keer negen op weg.  
 
Samenstelling van het bestuur 
In het voorjaar van 2021 gaf Ymke Thomas aan te willen terugtreden als commissaris toernooien & 
evenementen. Omdat dit halverwege haar tweejaarlijkse zittingsperiode was, hoefde de (niet 
gehouden) ALV niet meteen een opvolger te benoemen. Het reglement schrijft voor dat in zo'n geval 
het bestuur iemand 'aanwijst', tot de eerstvolgende ledenvergadering. Dat aanwijzen gebeurde 



minder directief dan het lijkt en na goed overleg was Marjolein Wolthoorn bereid die functie tot de 
ALV van 15 juni 2022 te vervullen. Zo werd het bestuur gevormd door: 
Ron de Wolf  voorzitter 
André Uileman  secretaris 
André Leijh  penningmeester 
Jeannette van der Valk competitieleider 
Marjolein Wolthoorn 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.  
 
Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering 
Tijdens het coronaseizoen 2020-2021 gebeurde er op het sportieve gebied niets. En toch werden er, 
door de op- en neergaande ontwikkelingen, zelden zoveel bestuursbesluiten genomen. Dat gebeurde 
dus per telefoon en vooral per e-mail. In normale omstandigheden is een fysieke 
bestuursvergadering de juiste plaats voor besluitvorming, gevolgd door verslaglegging. Die per e-mail 
genomen besluiten zijn achteraf in een document samengevoegd en in de eerst mogelijke fysieke 
vergadering formeel vastgesteld. In het afgelopen seizoen waren er weer de gebruikelijke 
vergaderingen.  
 
Zoals hierboven al gemeld vond de Algemene Ledenvergadering van 2020 per e-mail plaats en ging 
die van 2021 niet door.  
 
Website 
De website www.ubt.nu is het communicatiemiddel van de UBT. Juist in het coronajaar, waarin de 
ontwikkelingen en besluiten elkaar snel opvolgden, bleek dit een uitstekend middel. Elk UBT-lid kon 
de actuele berichtgeving op elk moment tot zich nemen. Ook in het afgelopen seizoen, met zijn 
lockdown-onderbreking, kwam de mogelijkheid van snelle berichtgeving goed van pas.  
 
Toen er nog en weer 'gewoon' getafeltennist kon worden konden de uitslagen en standen van de 
competitie en het verloop in alle ronden van het bekertoernooi snel worden geraadpleegd. Tevens 
werden de UBT-kampioenschappen en andere evenementen en de uitslagen daarvan gepubliceerd. 
Ook als naslagfunctie voldoet de website in ruime mate.  
 
Ik wens ieder en ieders naasten een goede variantvrije zomer toe. 
 
Leidschendam, 12 mei 2022 
 
André Uileman, 
secretaris 

http://www.ubt.nu/

