Bijlage 2.
17 september 2018.

Verkiezing bestuurslid secretaris.

Ter vervulling van de vacature secretaris binnen het bestuur doen wij u hierbij het volgende
voorstel.
De heer R. Thoen, lid van de tafeltennisvereniging Ontspanning door Inspanning te Oudega
(SWF), heeft aangegeven bereid te zijn toe te treden tot het afdelingsbestuur om de taken als
secretaris op zich te nemen. De heer Thoen is als jeugdspeler actief geweest in de Afdeling
West en heeft na ruim 20 jaar inactief te zijn geweest, 10 jaar geleden de weg weer gevonden
naar het verenigingsleven.
De heer Thoen woont met zijn echtgenote in Jutrijp, nabij Sneek en is lid van de TTV O.D.I.
Binnen deze club vervult hij ook de rol als secretaris in het bestuur en is naast het trekken de
communicatie van de club ook actief in het organiseren van meerdere toernooien die door de
club opgezet zijn. Als bestuurslid secretaris wil de heer Thoen zijn steentje bijdragen het
afdelingsbestuur als een volwaardig bestuur te laten functioneren wat de afdeling ook zeker
verdient.
Wij ondersteunen de kandidatuur van de heer Thoen van harte.
Voor de goede orde merken wij in dit verband nog het volgende op.
Tot uiterlijk 25 september 2018 kan voor deze bestuursfunctie 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 van het Afdelingsreglement, 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.
Rekening houdende met het vorenstaande stellen wij u voor de heer R. Thoen, lid van de TTV
O.D.I. (met bondsnummer 3858266) te benoemen tot bestuurslid van de NTTB Afdeling
Noord.
Het Bestuur van de NTTB Afdeling Noord.

