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Uitgave juli 2009

Hoofdstuk I Algemene organisatie
Artikel 1 Indeling Afdelingen
1
De lid-verenigingen van de NTTB, de bij hen aangesloten leden alsmede de persoonlijke leden
zijn onderverdeeld in Afdelingen, die krachtens artikel 28 Statuten worden ingedeeld door het
Hoofdbestuur aan de hand van de geografische vestiging van de lid-verenigingen.
2
Tot een Afdeling behoren ook degenen, die van die Afdeling het predikaat erelid of lid van
verdienste hebben gekregen.
Artikel 2 Zelfstandige activiteiten
1
Binnen het kader van de door het Hoofdbestuur aan de afdeling gedelegeerde taken
organiseert elke Afdeling haar eigen afdelingscompetities en andere wedstrijd- en toernooievenementen.
2
Voor zover de volmacht als bedoeld in artikel 29 van de Statuten daartoe toereikend is kan de
Afdeling elke andere activiteit ontplooien ter bevordering van de tafeltennissport.
Hoofdstuk II Afdelingsledenvergadering
Artikel 3
Vergaderrooster
1
De Afdelingsledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar vóór 1 juli bijeen. In deze
vergadering brengt het Afdelingsbestuur ter goedkeuring zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
Bondsjaar gevoerd bestuur.
2
De oproep voor de Afdelingsledenvergadering geschiedt door het Afdelingsbestuur tegelijk
met de toezending van de agenda, ten minste drie weken voordat de vergadering wordt
gehouden.
3
In de in het eerste lid bedoelde Afdelingsledenvergadering dienen in ieder geval de volgende
agendapunten behandeld te worden:
a. de verkiezing van afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden voor de
Bondsraad;
b. de verkiezing van de leden van het Afdelingsbestuur;
c. het verslag van de Afdelingskascommissie als bedoeld in artikel 14;
d. de verkiezing van de leden van de kascommissie;
e. de begroting en de staat van de baten en de lasten alsmede de balans over het afgelopen
Bondsjaar;
f. de vaststelling van de afdelingscontributie voor het komende Bondsjaar.
4
Het Afdelingsbestuur is gehouden ten minste drie weken voor de datum van de vergadering
de staat van baten en lasten alsmede de balans over te leggen aan het Hoofdbestuur.
5
Het (concept) verslag van die vergadering wordt binnen twee maanden na die vergadering aan
het Hoofdbestuur overgelegd.
6
Naast de in lid 1 bedoelde Afdelingsledenvergadering wordt een buitengewone
Afdelingsledenvergadering belegd indien dit nodig geacht wordt:
a. door het Afdelingsbestuur
b. door ten minste vijf van de in artikel 4, lid 1 onder a, genoemde leden, die ten minste één
vijfde van de stemgerechtigde leden van de betrokken Afdelingsledenvergadering
vertegenwoordigen en die het verlangen daartoe schriftelijk te kennen hebben gegeven
aan het Afdelingsbestuur onder opgave van de redenen en van de agendapunten, die zij
behandeld wensen te zien.
7
Een vergadering als bedoeld in het vorige lid onder b wordt binnen zes weken na ontvangst
van het daartoe strekkend verzoek door het Afdelingsbestuur uitgeschreven bij gebreke
waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot de bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop
het Afdelingsbestuur de Afdelingsledenvergadering bijeenroept. In dit laatste geval kunnen in
die vergadering geen andere punten worden behandeld dan die welke bij het verzoek aan het
Afdelingsbestuur zijn opgegeven.
8
De oproepingstermijn van de in lid 6 bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken,
de dag der oproeping en vergadering niet meegerekend. De oproep geschiedt door het
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Afdelingsbestuur onder gelijktijdige toezending van de agenda.
Artikel 4 Samenstelling Afdelingsledenvergadering
1
De Afdelingsledenvergadering bestaat uit:
a. de stemgerechtigde lid-verenigingen als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub a, Statuten, die op
grond van hun zetel onder de Afdeling ressorteren,
b. de stemgerechtigde persoonlijke leden als bedoeld in artikel 6, lid 1 sub c, Statuten en
artikel 4, lid 4, Algemeen Reglement, die op grond van hun woonplaats onder de Afdeling
ressorteren,
c. de Ereleden en de Leden van Verdienste van de Afdeling als bedoeld in de artikelen 15
en 16.
2
Het stemrecht in de Afdelingsledenvergadering is in artikel 9, lid 2, van de Statuten geregeld.
3
De Afdelingsledenvergadering kan bepalen dat de lid-verenigingen als bedoeld in artikel 4, lid
1 onder a, verplicht zijn de Afdelingsledenvergadering bij te wonen.
Artikel 5 Besluiten van de Afdelingsledenvergadering
1
Op de besluitvorming van de Afdelingsledenvergadering zijn de artikelen 9, 11 en 19 van de
Statuten van overeenkomstige toepassing.
2
Alle besluiten van de Afdelingsledenvergadering dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het
Hoofdbestuur te worden toegezonden.
3
De uitvoering van de besluiten van de Afdelingsledenvergadering is aan het Afdelingsbestuur
opgedragen.
4
De besluiten van de Afdelingsledenvergadering alsmede alle andere mededelingen, die deze
vergadering meent ter kennis te moeten brengen aan de leden als bedoeld in artikel 4, lid 1,
worden gepubliceerd op een wijze, die voor genoemde leden vergelijkbaar toegankelijk is.
Artikel 6 Kandidaatstelling en benoeming Bondsraadsleden
1
De Bondsraadsleden die optreden als afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden
van de afdeling, worden overeenkomstig artikel 17, lid 2 tot en met lid 4, Statuten benoemd
door de Afdelingsledenvergadering en wel uit kandidaten die worden gesteld door het
Afdelingsbestuur en uit kandidaten die kunnen worden gesteld door de
Afdelingsledenvergadering op de wijze zoals bepaald in lid 3.
2
Een Afdelingsbestuur moet in de tekst van de agenda voor de Afdelings-ledenvergadering
waarin de benoeming plaatsvindt de kandidaatstelling als mededeling opnemen. Deze agenda
dient gestuurd te worden aan de in artikel 4, lid 1, genoemde leden.
3
Tot uiterlijk 10 dagen voor de datum van die vergadering kunnen voor elke zetel afzonderlijk bij
het Afdelingssecretariaat schriftelijk andere kandidaten worden gesteld, waarbij iedere
kandidaat moet worden voorgedragen door 10 personen, die elk lid moeten zijn van een van
de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1, of behoren tot de andere in dat artikel genoemde
leden, echter met dien verstande dat onder dit aantal ten minste drie verschillende tot de
Afdeling behorende lid-verenigingen worden vertegenwoordigd.
4
Bij elke kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat gevoegd zijn
waaruit blijkt dat hij voor de volle periode bereid is zijn benoeming te aanvaarden.
5
Het aantal te kiezen plaatsvervangende afgevaardigden van iedere afdeling mag niet groter
zijn dan het aantal afgevaardigden van de Afdeling.
6
De plaatsvervangende afgevaardigden van een Afdeling treden op in geval van ontstentenis
van afgevaardigden en hebben alsdan dezelfde rechten en verplichtingen als de
afgevaardigden die zijn vervangen.

Hoofdstuk III Afdelingsbestuur
Artikel 7 Samenstelling en benoeming Afdelingsbestuur
1
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 Statuten heeft iedere afdeling een
Afdelingsbestuur, dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden die tot de
betreffende Afdeling behoren en die worden benoemd door de Afdelingsledenvergadering uit
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kandidaten die worden gesteld door het Afdelingsbestuur en uit kandidaten die kunnen worden
gesteld vóór de Afdelingsledenvergadering op de wijze zoals in het volgende artikel wordt
bepaald.
Tot de functies, die het Afdelingsbestuur kent, behoren in ieder geval die van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies kunnen alleen worden uitgeoefend
door meerderjarige personen.
De voorzitter van het Afdelingsbestuur wordt in functie gekozen. De overige functies en taken
worden bij eerste gelegenheid, maar in ieder geval binnen twee weken na benoeming door de
Afdelingsledenvergadering, in onderling overleg verdeeld en wel zodanig dat alsdan de
functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester ingevuld zijn. Een persoon kan
meer functies bekleden.

Artikel 8 Kandidaatstelling Afdelingsbestuur
1
Tot uiterlijk 10 dagen voor de datum van de in hoofdstuk II bedoelde
Afdelingsledenvergadering kunnen voor elke zetel afzonderlijk bij het betrokken
Afdelingssecretariaat schriftelijk kandidaten worden gesteld, waarbij iedere kandidaat moet
worden voorgedragen door ten minste 10 personen, die elk lid moeten zijn van een van de lidverenigingen, genoemd in artikel 1, of behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden,
echter met dien verstande dat onder dit aantal ten minste drie verschillende tot de Afdeling
behorende lid-verenigingen worden vertegenwoordigd.
2
Afdelingsbestuursleden worden voor de tijd van drie jaar gekozen, met dien verstande dat
jaarlijks volgens een door het Afdelingsbestuur vast te stellen rooster ten minste één vierde
van het aantal leden aftredende is: aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3
Afdelingsbestuursleden kunnen door de Afdelingsledenvergadering, die hen heeft benoemd,
te allen tijde worden ontslagen. Een Afdelingsbestuurslid verliest bovendien zijn functie als hij
geen lid meer is van de desbetreffende Afdeling.
Artikel 9 Taken en bevoegdheden Afdelingsbestuur
1
Het Afdelingsbestuur handelt krachtens de overeenkomstig artikel 29, lid 2, Statuten
opgestelde volmacht, waarin zijn bevoegdheden en zijn door de Bondsraad vastgestelde taken
zijn vermeld. Het kan de NTTB dientengevolge binden.
2
De inhoud en reikwijdte van de in het vorige lid bedoelde volmacht worden bepaald door de
Bondsraad. In de volmacht worden regels gegeven inzake:
a. het door de Afdeling verkrijgen of doen verkrijgen, beheren en besteden van de
geldmiddelen, alles met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Statuten of het
Algemeen Reglement is bepaald;
b. het uitvoering geven aan de besluiten van de bestuurlijke en wetgevende organen van de
NTTB, zijnde respectievelijk het Hoofdbestuur en het Afdelingsbestuur zelf alsmede de
Bondsraad en de Afdelingsledenvergadering;
c. alle overige zaken, waarvan het Hoofdbestuur met inachtneming van hetgeen in de
Statuten en reglementen wordt bepaald wenselijk acht dat deze in de volmacht worden
opgenomen.
3
Het Afdelingsbestuur maakt een concept financieel jaarverslag gereed, dat een balans en een
winst- en verliesrekening van het afgelopen Bondsjaar bevat, alsmede de begroting van de
Afdeling voor het komend Bondsjaar, zodat deze na te zijn onderzocht door de
Afdelingskascommissie tijdig in definitieve vorm kunnen worden aangeboden ter vaststelling,
respectievelijk goedkeuring door de Afdelingsledenvergadering als bedoeld in artikel 3.
Goedkeuring van de jaarstukken door de afdelingsledenvergadering en de Bondsraad strekt
het Afdelingsbestuur tot décharge van zijn bestuur.
4

5

Onverminderd hetgeen in de vorige twee leden is bepaald is het Afdelingsbestuur verplicht het
beleidsplan als bedoeld in artikel 22 Algemeen Reglement na te leven en de daaruit
voortvloeiende consequenties in zijn Afdeling naar redelijkheid en billijkheid toe te passen.
Het Afdelingsbestuur is bevoegd om advies- en bijstandcommissies te benoemen, die werken
volgens door het Afdelingsbestuur op te stellen regels onder verantwoordelijkheid van het
Afdelingsbestuur.
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Artikel 10 Vergaderingen van het Afdelingsbestuur
1
Het Afdelingsbestuur vergadert binnen twee weken na daartoe verzocht te zijn door zijn
voorzitter of drie van zijn leden of door het Hoofdbestuur, met dien verstande dat ten minste
iedere drie maanden een Afdelings-bestuursvergadering dient plaats te vinden met een
minimum aantal van vijf vergaderingen per Bondsjaar.
2
Indien in een vergadering van het Afdelingsbestuur niet alle leden aanwezig zijn, wordt de
behandeling van een geagendeerd onderwerp tot de volgende vergadering aangehouden,
indien ten minste twee aanwezige bestuursleden dat wensen; in die volgende vergadering
wordt dan beslist of het onderwerp zal worden behandeld.
3
a. Het Afdelingsbestuur 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 functie van de voorzitter indien deze verhinderd is.
6
Alle besluiten van algemene strekking van het Afdelingsbestuur dienen zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan het Hoofdbestuur te worden toegezonden.
Hoofdstuk IV Financiën
Artikel 11 Geldmiddelen
1
Tot de geldmiddelen van de Afdeling behoren in ieder geval de afdelingscontributies, die
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 Statuten en artikel 27 Algemeen Reglement door de
Afdelingsledenvergadering zijn vastgesteld. De contributies worden geïnd op de wijze als in de
artikelen 28 en 29 Algemeen Reglement bepaald.
2
Tot de geldmiddelen behoren ook eventuele andere baten waaronder onder andere worden
verstaan heffingen op basis van andere reglementen, boetes, donaties, subsidies en rentes,
alles voor zover zulks niet in strijd is met de Statuten en het Algemeen Reglement.
Artikel 12 Boekhouding en jaarstukken
12.1 Het Afdelingsbestuur is verplicht nauwkeurig boek te houden van de inkomsten en uitgaven
van de Afdeling.
12.2 Het Hoofdbestuur kan regels stellen volgens welke de financiële jaarstukken van de
Afdelingen dienen te zijn opgesteld.
Artikel 13 Afdelingskascommissie
13.1 De Afdelingsledenvergadering benoemt jaarlijks een Afdelingskascommissie uit kandidaten,
die zijn voorgesteld door het Afdelingsbestuur of door de Afdelingsledenvergadering.
13.2 De Afdelingskascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid, welke allen
moeten behoren tot de leden van de Afdeling als bedoeld in artikel 1.
13.3 De in het vorige lid bedoelde leden worden benoemd voor een jaar en zijn terstond
herkiesbaar.
Artikel 14 Taken en bevoegdheden Afdelingskascommissie
14.1 De Afdelingskascommissie is belast met het toezicht op het beheer van de via de in artikel 29
genoemde volmacht aan de afdelingen toegekende middelen van de Afdeling door het
Afdelingsbestuur en heeft tot taak de rekening en verantwoording van het Afdelingsbestuur te
onderzoeken en van haar bevindingen daaromtrent verslag uit te brengen aan de
Afdelingsledenvergadering.
14.2 De Afdelingskascommissie beoordeelt het financiële jaarverslag en brengt daaromtrent
verslag uit aan de Afdelingsledenvergadering. Daarnaast kan zij adviseren over de opzet van
de begroting in hoofdlijnen.
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14.3 Alle bescheiden betrekking hebbende op het financiële beheer van de Afdeling moeten de
Afdelingskascommissie op de eerste aanvraag ter inzage verstrekt worden.
Hoofdstuk V Bijzondere onderscheidingen
Artikel 15 Erelid van de Afdeling
15.1 Elke Afdeling heeft het recht aan personen het predikaat "Erelid van de Afdeling" te verlenen.
15.2 Het predikaat "Erelid van de Afdeling" wordt verleend door een besluit van de
Afdelingsledenvergadering op voorstel van het Afdelingsbestuur.
15.3 Degene, die tot "Erelid van de Afdeling" is benoemd, ontvangt daarvan een bevestiging met
vermelding van de aan de onderscheiding verbonden rechten.
15.4 De rechten, die aan het erelidmaatschap van de Afdeling zijn verbonden, bestaan uit:
a. vrijstelling van betaling van afdelingscontributies;
b. vrije en gratis toegang tot alle door de Afdeling georganiseerde bijeenkomsten, toernooien
en wedstrijden;
c. het ontvangen van een insigne.
Artikel 16 Lid van Verdienste van de Afdeling
16.1 Het Afdelingsbestuur heeft het recht om het predikaat "Lid van Verdienste van de Afdeling" te
verlenen aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Afdeling.
16.2 Aan het predikaat "Lid van Verdienste van de Afdeling" zijn naast het mogen voeren van het
predikaat geen andere bijzondere rechten verbonden, echter met dien verstande dat een Lid
van Verdienste een daarbij passend insigne ontvangt.
Hoofdstuk VI Slotbepaling
Artikel 17 Verhouding Afdelingsbestuur, Hoofdbestuur en Bondsraad
17.1 Op verzoek van het Hoofdbestuur, de Financiële Commissie of de door het Hoofdbestuur
krachtens artikel 16, lid 4, Statuten aangetrokken registeraccountant is het Afdelingsbestuur
verplicht terstond alle inlichtingen te verstrekken over de financiële aangelegenheden van de
Afdeling en zonodig inzage te geven in de daarop betrekking hebbende bescheiden.
17.2 Het Hoofdbestuur is bevoegd om de uitvoering of toepassing van besluiten van de
Afdelingsledenvergadering of van het Afdelingsbestuur, waarvan het meent dat de uitvoering
of toepassing de belangen van de NTTB schaden of kunnen schaden, binnen een maand
nadat deze hem ter kennis zijn gekomen op te schorten of te verbieden totdat de Bondsraad in
zijn eerstvolgende vergadering een beslissing ter zake heeft genomen.
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