ALGEMEEN REGLEMENT
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Uitgave november 2014

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
Artikel 1 Monopoliepositie
1.1
Allen, die onder leiding of toezicht van de NTTB de tafeltennissport beoefenen of bevorderen
dan wel doen beoefenen of bevorderen erkennen, de NTTB als enig leidend lichaam van de
tafeltennissport in Nederland.
1.2
Binnen het NTTB-verband wordt de tafeltennissport individueel of in teamverband beoefend
volgens de tafeltennisspel-, competitie- en toernooiregels die door de NTTB zijn vastgesteld.
Artikel 2 Nationale en internationale aansluitingen
Met het oog op zijn doelstelling, te weten de beoefening en bevordering van de tafeltennissport
is de NTTB aangesloten bij:
- de International Table Tennis Federation (ITTF);
- de European Table Tennis Union (ETTU);
- het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF).
Artikel 3 Definitie persoonsaanduiding en wijze van communicatie
1. Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB mannelijke persoonsaanduidingen
worden gebruikt, kunnen, voor zover van toepassing, hiervoor ook vrouwelijke persoonsaanduidingen worden gebruikt.
2. Daar waar in dit Reglement het begrip `schriftelijk` wordt gebruikt, mag dit ook worden opgevat als
‘digitaal’, in de zin dat de bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale communicatie kunnen
plaatsvinden.
Hoofdstuk 2 Lidmaatschap
Artikel 4 Soorten leden
1
Waar in dit reglement en in de overige reglementen wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de in artikel 6 van de Statuten bedoelde lid-verenigingen,
Ereleden, Leden van Verdienste, gewone leden en persoonlijke leden, tenzij het tegendeel
blijkt.
2
Lid-verenigingen zijn de in artikel 6, lid 1 sub a, bedoelde rechtspersonen, die binnen het
verband van de NTTB meewerken aan het beoefenen en bevorderen van de tafeltennissport.
3
Gewone leden zijn de in artikel 6, lid 1 sub b, Statuten bedoelde natuurlijke personen, die als lid
van een NTTB-vereniging tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten. Gewone leden, die op
31 december van het lopende wedstrijdseizoen de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt worden jeugdleden genoemd. De overige gewone leden worden seniorleden genoemd.
4
Persoonlijke leden zijn natuurlijke personen, die niet als lid van een NTTB-vereniging tot het lidmaatschap zijn toegelaten.
Ereleden en Leden van Verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig zijn benoemd
op grond van hun buitengewone verdiensten jegens de NTTB en/of de tafeltennissport in het
algemeen.
Artikel 5 Toelating lid-verenigingen
1
Een vereniging of afdeling van een vereniging zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten
die toegelaten wenst te worden voor het lidmaatschap van de NTTB, dient daartoe een
schriftelijk verzoek in bij het Hoofdbestuur, dat de betrokken afdeling zo spoedig mogelijk van
de aanmelding in kennis stelt.
2
Bij het in het vorige lid bedoelde schriftelijke verzoek dient een uittreksel overgelegd te worden
uit het register, bedoeld in artikel 29, lid 1 boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, gehouden door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats
heeft.
3
Op het in het eerste lid bedoelde verzoek tot toelating kan door of namens het Hoofdbestuur
slechts dan het in artikel 7 Statuten bedoelde besluit genomen worden indien de aanvrager de
door de Bondsraad terzake vastgestelde waarborgsom heeft voldaan en ten minste 5 leden
heeft die voor de aanvrager in aanmerking komen voor het gewone lidmaatschap van de
NTTB.
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Artikel 6 Toelating gewone leden
1
De schriftelijke aanmelding van de in artikel 6, lid 1 sub b, Statuten bedoelde gewone leden
wordt gedaan door de vereniging waarvan zij lid zijn.
2
Het Hoofdbestuur bepaalt de wijze waarop de lid-verenigingen de in het eerste lid bedoelde
aanmelding moeten doen voor inschrijving in het NTTB-ledenregister.
3
Als bewijs van opname in het NTTB-ledenregister verstrekt het Hoofdbestuur voor ieder
ingeschreven lid een lidmaatschapsbewijs.
Artikel 7 Toelating persoonlijke leden
1
Om toegelaten te worden als persoonlijk lid dient een natuurlijk persoon zichzelf schriftelijk aan
te melden voor inschrijving in het NTTB-ledenregister.
2
Indien overeenkomstig artikel 7 Statuten tot toelating is besloten verstrekt het Hoofdbestuur aan
het ingeschreven persoonlijk lid een lidmaatschapsbewijs.
3
Als persoonlijke leden kunnen onder andere worden toegelaten ex-gewone leden wier
lidmaatschap is beëindigd door beëindiging van het NTTB-lidmaatschap van de vereniging
waarvoor zij speelgerechtigd waren.
Artikel 8 Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste
1
Ereleden worden benoemd op voordracht van het Hoofdbestuur, door de Bondsraad met een
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2
Leden van Verdienste worden door het Hoofdbestuur benoemd. Een Afdelingsbestuur is
bevoegd tot het doen van een schriftelijke voordracht daartoe.
3
Elk Erelid en elk Lid van Verdienste ontvangt na aanvaarding van de benoeming een schriftelijke bevestiging ervan alsmede een aan de titel verbonden onderscheidingsteken. Aan een
Erelid kan tevens de titel "Bondsridder" worden verleend.
Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de leden
Artikel 9 Algemeen
1
De leden van de NTTB zijn verplicht:
a.
de Statuten en reglementen van de NTTB, de besluiten van zijn organen alsmede de
door het Hoofdbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen, na te leven;
b.
de belangen van de NTTB of één van zijn organen en van de tafeltennissport in het
algemeen niet te schaden;
c.
alle overige verplichtingen welke de NTTB in naam van zijn leden aangaat of welke uit
het lidmaatschap van de NTTB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2
De in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten bedoelde lid-verenigingen zijn verplicht voor
1o
de tot hen of hun afdeling tafeltennis toetredende of toegetreden leden,
dan wel
2o
degenen, die in die vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging een
bestuursfunctie, een functie als manager, coach, trainer of teambegeleider bekleden of zullen
bekleden,
het gewone lidmaatschap van de NTTB aan te vragen.
3.
De in artikel 6, lid 1 sub a van de Statuten bedoelde lid-verenigingen met jeugdleden zijn
tevens verplicht binnen de vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging ten minste één
lid te hebben die beschikt over een trainerslicentie op minimaal trainersniveau 1.
4
Indien de leden van de NTTB bekend moeten zijn met mededelingen, die van belang zijn voor
de uitoefening respectievelijk nakoming van hun rechten en plichten, worden die
mededelingen, tenzij anders is bepaald of besloten, gedaan:
a. voor de lid-verenigingen en de bij hen geregistreerde gewone leden aan de secretarissen
van de lid-verenigingen,
b. voor de persoonlijke leden en de Ereleden en Leden van Verdienste aan het door hen
laatstelijk opgegeven adres,
voor zover één en ander niet reeds geschiedt door publicatie op de website van de NTTB.
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5.

6.

7.

Van alle gewone leden, persoonlijke leden, ereleden en leden van verdienste worden
persoonsgegevens postcode, geboortedatum, geslacht en de begindatum van het
lidmaatschap door het Hoofdbestuur verstrekt aan NOC*NSF in het kader van het Kennis- en
Informatie Systeem voor de Sport.
De aan NOC*NSF verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
a. het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de
sportbonden in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te
kunnen bepalen;
b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de
strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken.
Op al deze verstrekte gegevens is het Reglement Kennis en Informatie Systeem voor de
Sport van NOC*NSF van toepassing.

Artikel 10 Verplichtingen lid-verenigingen en naamsaanduiding
1
De lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten zijn verplicht om:
a. desgewenst op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel
mondeling als schriftelijk te verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of de rechtsprekende macht, dan wel aan een door zo'n orgaan aangewezen ander orgaan;
b. ervoor te zorgen, dat Statuten en reglementen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met
de Statuten en reglementen van de NTTB of de uitvoeringsbesluiten van het Hoofdbestuur;
c. aan het Hoofdbestuur en aan het betrokken Afdelingsbestuur melding te maken van elke
mutatie in de bestuurssamenstelling of haar ledenbestand op uitsluitend door het
Hoofdbestuur aan te geven wijze en tijdstippen;
d. aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht of aan een door deze
aangewezen ander orgaan, te allen tijde inzage te verlenen in of afschrift te geven van de
boekhouding en administratie met de daarbij behorende bescheiden.
2
De lid-verenigingen als bedoeld in het vorige lid zijn voorts verplicht om:
a. door de NTTB geschorste of uit het lidmaatschap ontzette leden uit te sluiten van het recht
deel te nemen aan wedstrijden en/of oefeningen binnen het verband van de vereniging en
van de NTTB, of aan die evenementen waarvoor toestemming van de NTTB is vereist;
b. door de NTTB uit het lidmaatschap ontzette leden uit te sluiten van elk soort lidmaatschap
binnen het verband van de vereniging, voor minimaal de tijd die de NTTB bepaald heeft.
3 Een lid-vereniging wordt ingeschreven onder de naam welke in de Statuten van die vereniging
is vastgelegd. Deze naam zal in de administratie worden ingevoerd en in alle stukken met
betrekking tot die vereniging en met betrekking tot derden worden gebruikt. Het is mogelijk
om uitsluitend in het competitieprogramma een sponsornaam aan de naam toe te voegen
echter alleen indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
a. de naam dient aanvaardbaar te zijn naar de mening van het hoofdbestuur;
b. eventuele afkorting moet door de vereniging geaccepteerd worden;
c. de vereniging dient schriftelijk te verklaren zich volledig aansprakelijk te stellen voor alle
handelingen en nalatigheden welke door of namens de vereniging onder de combinatienaam geschieden.
Onverminderd het bovenstaande kan het hoofdbestuur zowel een statutaire naam als een
competitienaam onaanvaardbaar verklaren.
Artikel 11 Verplichtingen andere leden
De gewone leden en de persoonlijke leden, Ereleden en Leden van Verdienste als bedoeld in artikel 6,
lid 1 sub b, c en d, Statuten zijn verplicht om:
desgewenst op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel
mondeling als schriftelijk te verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of de rechtsprekende macht, dan wel aan een door zo'n orgaan aangewezen ander orgaan.
Hoofdstuk 4 Einde van het lidmaatschap
Artikel 12 Beëindiging lidmaatschap lid-verenigingen
1
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 Statuten geschiedt de beëindiging van het
lidmaatschap door een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten door
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opzegging of ontzetting.
Met inachtneming van artikel 8, lid 2, Statuten geschiedt de opzegging door een lid-vereniging
schriftelijk bij het Hoofdbestuur met een afschrift aan het Afdelingsbestuur van de Afdeling
waarin de betrokken vereniging is ingedeeld.
De opzegging van een lid-vereniging zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, Statuten geschiedt al dan
niet op verzoek van het Afdelingsbestuur van de Afdeling waarin de betrokken vereniging is
ingedeeld door het Hoofdbestuur per aangetekende brief.
Ingeval de beëindiging van het lidmaatschap gedurende een Bondsjaar plaatsvindt blijft de
contributie voor het geheel verschuldigd. Eventuele andere ontstane geldelijke verplichtingen
ten opzichte van de NTTB blijven eveneens verschuldigd.

Artikel 13 Waarborgsom
1
De in artikel 5, lid 3, bedoelde waarborgsom kan na beëindiging van het lidmaatschap van een
lid-vereniging door de betrokken vereniging worden teruggevraagd. Dit dient schriftelijk binnen
zes maanden na ingang van de beëindiging gebeurd te zijn.
2
Het Hoofdbestuur zal alsdan op de waarborgsom eventuele openstaande vorderingen in
mindering brengen en het restant aan de vereniging doen toekomen. Nimmer zal enige
aanspraak op rentevergoeding over de waarborgsom mogelijk zijn.
3
Als niet om restitutie wordt verzocht zal zes maanden na het einde van het lidmaatschap de
waarborgsom vervallen aan de algemene middelen van de NTTB.
Artikel 14 Beëindiging lidmaatschap andere leden
1
Het lidmaatschap van de gewone leden, de persoonlijke leden, de Ereleden en de Leden van
Verdienste zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 respectievelijk sub b, c en d, Statuten wordt
beëindigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten.
2
De in artikel 8, lid 2, Statuten bedoelde opzegging door een gewoon lid geschiedt via zijn
vereniging.
3
De opzegging door een persoonlijk lid, een Erelid en een Lid van Verdienste geschiedt
schriftelijk bij het Hoofdbestuur.
4
Overeenkomstig hetgeen in artikel 8, lid 3 sub d, Statuten is bepaald zegt het Hoofdbestuur
ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van een lid-vereniging het lidmaatschap op van
alle gewone leden die als lid van de betrokken vereniging zijn geregistreerd.
5
De in het vorige lid bedoelde opzegging door het Hoofdbestuur geschiedt schriftelijk.
Tegelijkertijd worden de gewone leden gewezen op de mogelijkheid om zich desgewenst op de
wijze als bepaald in artikel 8 aan te melden voor het persoonlijk lidmaatschap.
6
Ingeval de beëindiging van het lidmaatschap gedurende een boekjaar plaatsvindt blijft de
contributie voor het geheel verschuldigd. Eventuele andere ontstane geldelijke verplichtingen
ten opzichte van de NTTB blijven eveneens verschuldigd.
Hoofdstuk 5 Bondsraad
Artikel 15 Stemgerechtigde en adviserende leden
1
De Bondsraad bestaat uit de stemgerechtigde Bondsraadsleden en adviserende leden.
2
Adviserende leden van de Bondsraad zijn:
1. Hoofdbestuursleden;
2. Ereleden en Leden van Verdienste van de NTTB;
3. de Directeur-NTTB;
4. de leden van de vaste commissies van de Bondsraad;
5. de leden van het College van Voorzitters
6. zij, die als zodanig door de voorzitter zijn toegelaten.
3
Bondsraadsleden kunnen aan de beraadslagingen en de stemmingen deelnemen, mits zij het
presentieregister hebben getekend. De leden van het Hoofdbestuur hebben op een Bondsraadsvergadering geen stemrecht, doch wel spreekrecht.
4
Adviserende leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch hebben uit dien hoofde
geen stemrecht. Zij, die niet als Bondsraadslid, noch als adviseur kunnen worden aangemerkt,
kunnen alleen aan de beraadslagingen deelnemen, indien zij hiervoor toestemming van de
voorzitter krijgen.
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5.

Het lidmaatschap van de Bondsraad is onverenigbaar met dat van het Afdelingsbestuur en het
Hoofdbestuur.

Artikel 16 Benoeming Bondsraadsleden
1.
2.

3.

De afdelingsledenvergadering benoemt twee afgevaardigden in de Bondsraad volgens de in
het Afdelingsreglement beschreven procedure
Voor de functiezetels kan elk lid zoals zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 respectievelijk sub b, c
en d, Statuten zich als kandidaat zich aanmelden bij de directeur-NTTB. Daarnaast kunnen
afdelingsbesturen leden uit hun afdeling voordragen. De directeur-NTTB biedt de namen van
alle kandidaten aan aan het College van Voorzitters, dat per functiezetel een voordracht maakt
voor de Bondsraad. De voordracht bestaat uit een bondsraadslid en een reserve
bondsraadslid.
De Bondsraad benoemt op basis van de voordracht de acht Bondsraadsleden die de
functiezetels zullen bekleden.

Artikel 17 Uitnodigingen en aankondiging
1
Uitnodigingen voor de Bondsraadsvergadering worden verzonden aan:
1. Bondsraadsleden en hun plaatsvervangers;
2. Ereleden en Leden van Verdienste van de NTTB;
3. Hoofdbestuursleden;
4. Directeur-NTTB;
5. de Afdelingsbesturen;
6. de leden van de vaste commissies van de NTTB;
7. de leden van tijdelijke Bondsraadscommissies.
2
De Bondsraadsvergadering wordt tevens tijdig aangekondigd via de website van de NTTB.
Artikel 18 Behandeling voorstellen
1
Ter behandeling op de Bondsraadsvergadering kunnen voorstellen voor te agenderen
onderwerpen worden ingediend door:
1. het Hoofdbestuur;
2. de Bondsraadsleden;
3. een Afdelingsbestuur;
4. de Fondsbeheerscommissie;
5. de Reglementscommissie.
6. het College van Voorzitters.
2
De in het vorige lid bedoelde voorstellen dienen zes weken vóór de volgens artikel 18, lid 3,
Statuten bekend gemaakte datum van de Bondsraadsvergadering te zijn ingediend.
3
In spoedeisende gevallen kunnen het Hoofdbestuur respectievelijk een stemgerechtigd Bondsraadslid respectievelijk een Afdelingsbestuur respectievelijk de Fondsbeheerscommissie
respectievelijk de Reglementscommissie ter vergadering de Bondsraad voorstellen alsnog een
door één hunner gewenst onderwerp aan de agenda toe te voegen.
Artikel 19 Openbare en besloten zittingen
1
Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar. Het aantal toehoorders wordt door de voorzitter
bepaald, afhankelijk van de daarvoor beschikbare ruimte.
2
De Bondsraad kan tot een besloten zitting overgaan op verzoek van de voorzitter of van één of
meer Bondsraadsleden, tenzij een meerderheid van de aanwezige Bondsraadsleden zich
hiertegen verzet.
3
Besloten zittingen van de Bondsraad mogen bijgewoond worden door:
1. Bondsraadsleden;
2. de adviserende leden, genoemd in artikel 15, lid 2 onder 1 t/m 4;
3. degene(n), die naar de mening van de Bondsraad in verband met het te bespreken
onderwerp, aanwezig dien(t)(en) te zijn.
4
Ieder die een besloten zitting bijwoont, is verplicht tot geheimhouding van hetgeen tijdens die
zitting is besproken en besloten, tenzij en voorzover de Bondsraadsvergadering tot openbaarmaking besluit.
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Artikel 20 Reglement van orde
De Bondsraad kan een reglement van orde voor zijn vergadering vaststellen.
Hoofdstuk 6 Hoofdbestuur
Artikel 21 Vergaderingen van het Hoofdbestuur
1
Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere Hoofdbestuursleden dit
wensen. De voorzitter van de NTTB leidt de vergadering, die door de secretaris bijeen wordt
geroepen ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering.
2
Indien in een vergadering van het Hoofdbestuur niet alle leden aanwezig zijn, wordt de
behandeling van een geagendeerd onderwerp tot de volgende vergadering aangehouden,
indien ten minste twee bestuursleden dat wensen; in die volgende vergadering wordt dan
beslist of het onderwerp zal worden behandeld.
3
a. Het Hoofdbestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste drie bestuursleden
aanwezig zijn.
b. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Op de stemming zijn de
artikelen 9 en 11 Statuten van overeenkomstige toepassing.
4
De voorzitter oordeelt of een besluit is genomen. Wordt onmiddellijk nadat de voorzitter heeft
beslist dat er een besluit is genomen, dit besluit betwist, dan moet er een nieuwe stemming
plaatsvinden, indien de meerderheid van de aanwezige bestuursleden dit wenst. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5
De vice-voorzitter treedt in de functie van de voorzitter indien deze verhinderd is.
6
De voorzitter en de secretaris tekenen de besluiten van de Hoofdbestuursvergaderingen
alsmede de goedgekeurde verslaggeving van de laatst gehouden vergadering(en).
Artikel 22 Bekendmaken besluiten
1
Het Hoofdbestuur kan gewone besluiten nemen en Hoofdbestuursbesluiten. Laatstgenoemde
besluiten zijn van algemene strekking en berusten op de Statuten of een reglement.
2
Het Hoofdbestuur maakt elk Hoofdbestuursbesluit, direct nadat dit tot stand is gekomen,
bekend middels publicatie op de website van de NTTB.
3
Ieder jaar, uiterlijk in januari, maakt het Hoofdbestuur een overzicht van de tot dan genomen en
voor het betrokken bondsjaar geldende Hoofdbestuursbesluiten bekend op de website van de
NTTB.
Artikel 23 Beleidsplan
1
De doelstellingen als vermeld onder artikel 3, lid 1, Statuten worden door het Hoofdbestuur in
beleidsplannen uitgewerkt.
2
Het Hoofdbestuur bepaalt de prioriteiten en de financiële consequenties in de uitvoering van de
in het eerste lid genoemde plannen en legt deze in de vergadering als bedoeld in artikel 18, lid
1, Statuten aan de Bondsraad ter goedkeuring voor.
3
Regelmatig toetst het Hoofdbestuur zijn plannen aan de ontwikkelingen en legt deze, nadat zij
zijn aangepast, ter goedkeuring aan de Bondsraad voor.
Artikel 24 Toegang tot evenementen en vergaderingen
1
Leden van het Hoofdbestuur hebben na legitimatie als zodanig vrije toegang tot evenementen
en competitiewedstrijden, door de NTTB, zijn afdelingen, zijn commissies of zijn lidverenigingen georganiseerd.
2
Op verzoek en/of opdracht van het Hoofdbestuur heeft een Hoofdbestuurslid na legitimatie als
zodanig tevens toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van welke aard ook, die
vanwege de NTTB, zijn afdelingen en de door het Hoofdbestuur benoemde commissies van
advies, werk- en projectgroepen gehouden worden. Deze vrije toegang houdt tevens in het
recht zonodig het woord te voeren.
3
Het in dit artikel omschreven recht van vrije toegang geldt slechts voor wat betreft de
vergaderingen van de vaste commissies van de Bondsraad voorzover deze vergaderingen
openbaar zijn. Het recht om aldaar het woord te voeren is dan uitsluitend beperkt tot die
gevallen en voor zover het Hoofdbestuur of Hoofdbestuurslid in de vergadering van genoemde
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commissies bij het te bespreken geval betrokken is.
Hoofdstuk 7 College van Voorzitters
Artikel 25 College van Voorzitters
1
Er is een College van Voorzitters, bestaande uit de voorzitters van de afdelingen.
2.
Het College benoemt vanuit hun midden een voorzitter.
3.
Het College van Voorzitters adviseert de Bondsraad en het Hoofdbestuur gevraagd en
ongevraagd. Het College van Voorzitters gaat na of de beleidsafspraken vanuit Bondsraad en
Hoofdbestuur hun uitvoering vinden zowel op landelijk niveau als op op afdelingsniveau. Het
College van Voorzitters rapporteert hierover jaarlijks schriftelijk aan de Bondsraad en het
Hoofdbestuur.
4.
Het College van Voorzitters stelt uit de aanmeldingen voor voor de invulling van de acht
functiezetels in de Bondsraad een kieslijst samen.
5.
De directeur-NTTB functioneert als secretaris van het College van Voorzitters. De directeurNTTB heeft in het College van Voorzitters wel spreekrecht, maar geen stemrecht.
6.
Bij verhindering kunnen deze voorzitters zich laten vervangen door een ander
Afdelingsbestuurslid, bij voorkeur de vice-voorzitter van het betrokken Afdelingsbestuur.
Hoofdstuk 8 Financiën
Artikel 26 Vaststelling contributie
1
De contributie van de leden van de NTTB bestaat uit twee onderdelen, te weten de
bondscontributie en de afdelingscontributie.
2
Ten behoeve van de vaststelling van de contributie worden de gewone leden als bedoeld in
artikel 6, lid 1 sub b, Statuten onderverdeeld in:
1. niet-competitiegerechtigde seniorleden;
2. competitiegerechtigde seniorleden;
3. niet-competitiegerechtigde jeugdleden;
4. competitiegerechtigde jeugdleden.
3
De contributie voor elk van de in het vorige lid genoemde categorieën alsmede voor de
persoonlijke leden wordt voor zover het de afdelingscontributie betreft door de
Afdelingsledenvergadering en voor zover het de bondscontributie betreft door de Bondsraad
jaarlijks vastgesteld.
Artikel 27 Inning contributie
1
De lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten zijn ieder voor hun deel
aansprakelijk ten opzichte van de NTTB voor het contributiebedrag van de door hen bij de
NTTB opgegeven leden.
2
Het in het vorige lid bedoelde bedrag dient uiterlijk op de vervaldatum, die op de desbetreffende
nota is vermeld, te zijn voldaan.
Artikel 28 Wanbetaling lid-vereniging
1
Indien een lid-vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten meer dan 14 dagen na
aanmaning in gebreke blijft de aan de NTTB verschuldigde gelden te voldoen, kan het
Hoofdbestuur overeenkomstig zijn bevoegdheid van artikel 8, lid 3 sub a, Statuten diens
lidmaatschap opzeggen.
2
Afhankelijk van de in de administratie van de NTTB bekende samenstelling en omvang der
verschuldigde gelden en de mate van in gebreke zijn, kan het Hoofdbestuur, alvorens tot de in
het vorige lid bedoelde opzegging te besluiten, aan de betrokken lid-vereniging alsnog onder de
in de navolgende leden bepaalde voorwaarden een termijn gunnen om aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.
3
De leden van de lid-vereniging, waaraan een termijn als bedoeld in het vorige lid is gegund, zijn
gedurende die termijn uitgesloten van het recht tot het uitoefenen van bestuursfuncties binnen
de NTTB alsmede van het recht tot het deelnemen aan enigerlei wedstrijd en/of training,
georganiseerd door of gehouden met toestemming van de NTTB.
4
De in het vorige lid bedoelde uitsluiting wordt beëindigd
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a. indien het Hoofdbestuur alsnog besluit het lidmaatschap van de betrokken lid-vereniging op
te zeggen omdat de termijn is verstreken zonder dat de lid-vereniging alsnog aan zijn
verplichtingen heeft voldaan;
b. indien en zodra de betrokken lid-vereniging de verschuldigde gelden, vermeerderd met alle
kosten van aanmaning en inning, volledig heeft voldaan, dan wel een naar het oordeel van
het Hoofdbestuur deugdelijk bewijs is geleverd dat de betaling van dat bedrag volledig is
geschied. Indien de laatstgenoemde beëindiging van de termijn een hernieuwde deelneming
aan de competitiewedstrijden tot gevolg heeft, geldt dat de hernieuwde deelgerechtigdheid
nimmer het normale verloop van die competities mag benvloeden.
Tegen een besluit van het Hoofdbestuur als bedoeld in dit artikel staat generlei beroep open.
Van elk in dit artikel genoemd besluit van het Hoofdbestuur dient zo spoedig mogelijk na het
besluit op de website van de NTTB melding gemaakt te worden.

Hoofdstuk 9 Commissies
Artikel 29 Lidmaatschap vaste commissies
1
De Bondsraad benoemt op voordracht van het Hoofdbestuur de leden van de Financile
Commissie, de Fondsbeheerscommissie, de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de
Reglementscommissie.
Daarnaast kan een aantal Bondsraadsleden dat een stem uitbrengt voor een/tiende van het
maximale aantal stemmen, en dat afkomstig is uit drie afdelingen kandidaten stellen voor het
lidmaatschap van de hiervoor genoemde commissies.
2
Bij elke kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn,
waaruit blijkt dat hij bereid is zijn benoeming voor de volle periode te aanvaarden.
3
De termijn voor de kandidaatstelling is gelijk aan die genoemd in artikel 14, lid 2, Statuten voor
het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur.
4
Tenzij voor een vaste commissie een bijzondere regeling dienaangaande is getroffen wordt de
voorzitter van een vaste commissie in functie gekozen. De betrokken commissie kan terzake
voorstellen aan de Bondsraadsvergadering doen.
5
De leden van de vaste commissies worden benoemd voor de duur van drie Bondsjaren en
treden af volgens een bij loting op te maken rooster. De termijn van drie jaar loopt vanaf de dag
volgende op de Bondsraadsvergadering waarop het lid benoemd is tot en met de dag waarop
de Bondsraadsvergadering in het derde jaar van deze termijn of uiterlijk zes maanden daarna
wordt gehouden.
6
Aftredende leden van de vaste commissies zijn terstond herkiesbaar.
7
Het lidmaatschap van de Financiële Commissie, de Tuchtcommissie en de
Commissie van Beroep is onverenigbaar met dat van het Hoofdbestuur. Het
lidmaatschap van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep is
onverenigbaar met dat van de Bondsraad én het Hoofdbestuur.
8
Het lidmaatschap van de in het eerste lid genoemde vaste commissies is onderling
onverenigbaar.
Artikel 30 Financiële Commissie
1
De Financiële Commissie vergadert ten minste tweemaal per bondsjaar en voorts zo vaak als
de voorzitter of twee andere leden dit noodzakelijk achten.
2
De Financiële Commissie beoordeelt de tussentijdse financiële verslaglegging alsmede de
opzet van de begroting in hoofdlijnen en brengt daaromtrent verslag uit aan de Bondsraad.
3
De Financiële Commissie is bevoegd van alle organen van de NTTB, commissies en NTTBpersoneelsleden alle voor deze commissie gewenste inlichtingen te eisen voor zover deze
betrekking hebben op hun taak of functie binnen de NTTB.
4
De in het tweede lid genoemde bevoegdheid is voor wat betreft de Tuchtcommissie en de
Commissie van Beroep alleen van kracht, indien deze organen daar uit oogpunt van
rechtsgang geen bezwaar tegen hebben.
5
Alle bescheiden betrekking hebbende op het financiële beheer van de in lid 3 genoemde
organen, commissies en personen worden de Financiële Commissie op de eerste aanvraag ter
inzage verstrekt.
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Artikel 31 Fondsbeheerscommissie
1
Er is een fonds van waaruit verenigingen en afdelingen ondersteund kunnen worden in bij
beheersreglement nader te bepalen situaties. De Fondsbeheerscommissie is belast met de
uitvoering van die ondersteuning.
2
De commissie regelt zelf haar werkzaamheden en bepaalt de (administratieve) voorwaarden
waaraan verzoeken om ondersteuning dienen te voldoen. Voor zover noodzakelijk verleent het
Bondsbureau hierbij assistentie.
3
Voor besluitvorming in de commissie is de aanwezigheid van ten minste drie leden
noodzakelijk. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van
de stemmen beslist de voorzitter.
4
De commissie brengt jaarlijks, of zoveel meer als de commissie dit noodzakelijk oordeelt,
verslag uit aan de Bondsraad over haar activiteiten en over de financiële positie van het fonds.
5
De Fondsbeheerscommissie is bevoegd het Hoofdbestuur en de Bondsraad zelfstandig te
adviseren over en zo nodig voorstellen te doen terzake van het in lid 1 genoemde onderwerp.
Artikel 32 Reglementscommissie
1
De Reglementscommissie vergadert op verzoek van het Hoofdbestuur of zo vaak als de
voorzitter of twee leden dit nodig achten.
2
De commissie benoemt uit haar midden een secretaris, die in overleg met de Directeur-NTTB
de administratieve ondersteuning verzorgt.
3
Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt en het aantal commissieleden daartoe toereikend is, is
hij bevoegd om ter verdeling van de werkzaamheden subcommissies in te stellen. De
bevindingen van zo'n subcommissie kunnen worden aangemerkt als bevindingen van de
Reglementscommissie.
Artikel 33 Taken en bevoegdheden van de Reglementscommissie
1
De Reglementscommissie heeft tot taak om op verzoek van elk orgaan of lid van de NTTB, dat
daarbij belang heeft, het Hoofdbestuur en de Bondsraad te adviseren over en zo nodig
voorstellen voor wijziging of intrekking te doen terzake:
a. de systematiek en de ordening van de Statuten en reglementen, indien deze onduidelijk
blijken te zijn;
b. de bepalingen in de Statuten en reglementen, indien deze onduidelijk zijn dan wel de uitleg
ervan onzeker is.
2
De Reglementscommissie heeft voorts tot taak om ter ondersteuning van het wetgevende werk
alles te doen wat nodig is om te voorkomen dat de systematiek en de ordening van de Statuten
en reglementen alsmede van de bepalingen daarin onduidelijk zijn of leiden tot onzekerheid bij
de uitleg ervan.
3
De Reglementscommissie is bevoegd het Hoofdbestuur en de Bondsraad zelfstandig te
adviseren over en zo nodig voorstellen te doen terzake van de in de vorige twee leden
genoemde onderwerpen.
Artikel 34.1 Externe commissies
1
De door het Hoofdbestuur benoemde gewone leden, persoonlijke leden, Ereleden of Leden van
Verdienste in commissies voor extern overleg of in commissies van organisaties waarmee de
NTTB samenwerkt, krijgen van het Hoofdbestuur schriftelijk een instructie.
2
De in het eerste lid bedoelde commissieleden krijgen zoveel mogelijk steun van het
Hoofdbestuur bij de uitvoering van hun taak. Zij rapporteren aan het Hoofdbestuur dat toeziet
op de goede uitvoering van de hun opgedragen taak.
Hoofdstuk 10 Bondsfunctionaris
Artikel 35 Gewone leden, persoonlijke leden, Ereleden of Leden van Verdienste
1
Een Bondsfunctionaris is een gewoon lid, persoonlijk lid, Erelid of Lid van Verdienste, dat
krachtens de Statuten of enig ander reglement van de NTTB met een bepaalde taak is belast.
2
De aan deze taak verbonden bevoegdheden, volmachten en verplichtingen zijn in de Statuten
en/of het betrokken reglement omschreven, danwel in een verstrekte instructie schriftelijk
vastgelegd.
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Het orgaan binnen de NTTB dat de Bondsfunctionaris heeft benoemd is verantwoordelijk voor
diens handelingen voor zover deze vallen binnen de taakomschrijving.

Hoofdstuk 11 Onkosten Bondsfunctionarissen en leden van commissies
Artikel 36 Trainers
1
Een trainer is een gewoon lid, persoonlijk lid, erelid of lid van verdienste als bedoeld in artikel
6b en 6c van de Statuten, die in het bezit is van een geldige trainerslicentie.
2
De vereisten voor het uitoefenen van deze taak zijn omschreven in het Reglement
Trainerslicenties.
Artikel 37 Vergoeding volgens declaratiebesluit
1
Aan Bondsfunctionarissen en leden van door het Hoofdbestuur ingestelde commissies van
advies, werk- en projectgroepen worden, overeenkomstig een door het Hoofdbestuur
vastgesteld declaratiebesluit, die onkosten vergoed, welke gemaakt zijn in verband met het uitvoeren van hun taak.
2
Declaraties van de in het vorige lid bedoelde onkosten dienen op een door de NTTB te
verstrekken declaratieformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een door het
Hoofdbestuur vast te stellen termijn na datum van het maken van de onkosten, bij het
Bondsbureau te zijn ingediend.
3
Het recht op onkostenvergoeding vervalt indien deze kosten door derden worden vergoed.
Artikel 38 Bijzondere onkosten
1
Kosten gemaakt in opdracht van andere organen dan het Hoofdbestuur worden slechts
vergoed voor zover zij blijven binnen het raam van een voor de werkzaamheden van het
betrokken orgaan vastgestelde begrotingspost.
2
Indien voor de uitvoering van werkzaamheden van enig orgaan onkosten zijn gemaakt, die niet
gedekt zijn door een begrotingspost als bedoeld in het vorige lid, zullen deze slechts dan
worden vergoed indien de werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van het
Hoofdbestuur, de Bondsraad of de vaste commissies.
Hoofdstuk 12 Administratief verzuim
Artikel 39 Administratieve boete
1
Onder administratief verzuim wordt verstaan:
a. het niet, niet tijdig of niet volledig inzenden van formulieren en bescheiden, inlichtingen of
andere gegevens, die krachtens de Statuten of enig reglement verplicht ingediend of
verstrekt dienen te worden;
b. het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betaling van aan de NTTB verschuldigde
gelden.
2
Onverminderd hetgeen in artikel 29 van dit reglement is bepaald, is het Hoofdbestuur bevoegd
om ter bestrijding van administratief verzuim een boeteregeling te treffen die uitgaat van het in
rekening brengen van de administratiekosten bij het eerste verzuim en de verhoging van dat
bedrag telkens met hetzelfde bedrag voor elke week dat het verzuim langer duurt tot een door
het Hoofdbestuur vast te stellen maximum.
3
Met uitzondering van het maximumbedrag kan het Hoofdbestuur het in lid 2 bedoelde bedrag
jaarlijks bijstellen en is bevoegd om bij constatering van herhaaldelijk verzuim van bepaalde
verplichtingen de boete voor dat verzuim te verhogen.
4
Onverminderd het in het tweede en derde lid van dit artikel bepaalde kan het Hoofdbestuur van
een administratief verzuim aangifte doen bij de Tuchtcommissie.
5
Indien de Tuchtcommissie ter gelegenheid van een bij haar in behandeling zijnde zaak een
administratief verzuim constateert, kan zij, onverminderd hetgeen in het tweede en derde lid is
bepaald, de in het Tuchtreglement genoemde straffen opleggen.
Artikel 40 Delegeren bevoegdheid
1
Het Hoofdbestuur kan de uitvoering van de boeteoplegging delegeren aan het Afdelingsbestuur
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voor zover het administratieve verzuimen betreft die binnen de desbetreffende Afdeling
plaatsvinden.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde kan het Hoofdbestuur de uitvoering van de
boeteoplegging ook aan andere organen of personen delegeren, echter met dien verstande
dat, in het geval zo'n orgaan of persoon tot boeteoplegging overgaat, steeds beroep op het
Hoofdbestuur mogelijk is voor degene, aan wie de boete is opgelegd.

Hoofdstuk 13 Publicaties
Artikel 41 Officiele mededelingen
Krachtens artikel 19, lid 3, Statuten publiceert de NTTB officiële mededelingen op de website van de
NTTB. Alle verenigingen worden in kennis gesteld van deze officiële mededelingen.
Artikel 42 Overige Publicaties
1
Op de website van de NTTB worden de bekendmakingen van het Hoofdbestuur gepubliceerd,
alsmede de uitspraken, die de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep aanbieden.
2
Daarnaast kunnen publicaties namens andere organen, commissies van advies, werk- en
projectgroepen op de website van de NTTB worden opgenomen, mits deze ondertekend zijn
door de voorzitter van dat orgaan respectievelijk die commissie, werk- of projectgroep.
Hoofdstuk 14 Fusies
Artikel 43 Samengaan lid-verenigingen
1
Onder een fusie wordt verstaan het samengaan van twee of meer tafeltennisverenigingen of
tafeltennisafdelingen van sportverenigingen tot één vereniging.
2
De fusie moet blijken uit een verslag van de voor de fusie opgeroepen gecombineerde fusieledenvergadering van de betrokken verenigingen. Voorafgaande aan die vergadering heeft elk
van de ledenvergaderingen van de betrokken verenigingen overeenkomstig haar Statuten het
besluit tot fusie genomen.
3
Een door de besturen van de betrokken verenigingen voor accoord getekend afschrift van het
verslag van de in het vorige lid bedoelde fusie-ledenvergadering moet vóór de aanvang van de
eerstvolgende competitie worden gezonden aan het Hoofdbestuur en aan het betrokken
afdelingsbestuur of indien het om verschillende afdelingen gaat aan de betrokken
afdelingsbesturen.
4
Een fusie kan pas tot stand komen indien de betrokken verenigingen geen bindende
wedstrijden in de lopende competitie meer hebben te spelen, maar moet in ieder geval
plaatsvinden vóór de aanvang van de eerstvolgende competitie.
5
De nieuwe vereniging moet om als lid-vereniging te worden toegelaten aan alle voorwaarden
voldoen die de Statuten en reglementen van de NTTB aan een tafeltennisvereniging stellen.
6
Het aan het Hoofdbestuur kenbaar gemaakt fusiebesluit van de betrokken verenigingen houdt
tevens hun opzegging van het lidmaatschap in.
7
Indien de fusie aan alle voorwaarden voldoet, behoudt de nieuwe vereniging het recht op alle
plaatsen in de eerstkomende competitie die de betrokken verenigingen in de voorgaande
competitie bezaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Competitiereglement.
Hoofdstuk 15 Slotbepaling
Artikel 44 Slotbepaling
1
Indien in het betrokken reglement niet anders is bepaald worden de reglementen van de NTTB,
waaronder dit reglement, vastgesteld door een met gewone meerderheid van stemmen
genomen besluit van de Bondsraadsvergadering.
2
Voor zover sprake is van strijdigheid van enig reglement met de Statuten, prevaleren de
Statuten. Voor zover sprake is van strijdigheid van het Tuchtreglement, het
Competitiereglement, het Toernooi- en Wedstrijdreglement of enig ander reglement met het
Algemeen Reglement of het Afdelingsreglement prevaleren het Algemeen Reglement en
Afdelingsreglement.
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