VOORDRACHT FUNCTIEZETEL TOPSPORT EN TALENTHERKENNING
BONDSRAAD
Nieuwegein, 28 oktober 2019
Geachte leden van de Bondsraad,
Overeenkomstig de reglementen van de NTTB - statuten artikel 30, lid 2 - heeft het College van
Voorzitters de taak advies uit te brengen over de kandidatuur voor de functiezetels. Dit geschiedt door
een kieslijst op te stellen.
Het College van Voorzitters heeft kennis genomen van de belangstelling van de heer Herman
IJzerman voor de vacature Topsport en Talentherkenning. Zie zijn bijgevoegde motivatiebrief en CV.
Middels onderstaand advies beveelt het College van Voorzitters aan de heer IJzerman te benoemen
als lid van uw Bondsraad.

De heer IJzerman heeft brede, algemene kennis van topsportontwikkeling en bezit een sterk nationaal
netwerk binnen de organisaties die met topsport te maken hebben, zoals NOC*NSF.
Zijn wetenschappelijke achtergrond kan van grote meerwaarde zijn bij het oordelen en adviseren over
beleidsvoorstellen aangaande de (samenhangende) organisatie van talentherkenning en topsport. Het
niet direct ervaring hebben met de georganiseerde tafeltennissport zien wij niet als een gemis, maar
heeft juist een toegevoegde waarde vanuit de inbreng c.q. ontwikkeling van andere sporten.
Gelet op het voorstel om per 1 januari 2021 met een gewijzigde Bondsstructuur te starten waarvan
functiezetels niet langer deel uit maken - zie agendapunt 7b - is er uiteraard ook gesproken over de
mogelijke veranderingen die wellicht aanstaande zijn. Het College van Voorzitters is van mening dat
het waardevol zou kunnen zijn om de heer IJzerman in dit proces een bredere rolopvatting toe te
delen.
Met een mogelijke zittingstermijn van 1 jaar rest na/door een inwerkperiode immers nauwelijks
effectieve bestuursinzet. Wij zien de mogelijke volgende taakaspecten:
1) het invullen van de functiezetel als zodanig;
2) het functioneren als klankbord voor het Hoofdbestuurslid belast met de portefeuille Topsport
en Talentontwikkeling;
3) het monitoren van het aanstaande transitieproces van de bestuurlijke inrichting van de NTTB.
De heer IJzerman kan vanuit zijn ervaringen binnen andere sportorganisaties specifieke
reflectie inbrengen;
4) het vanuit de eigen ervaring meedenken over de preciezere taakafbakening en –invulling.

Namens het College van Voorzitters,
Frans Muijzers, Afdeling West
Jeroen Scheerder, Afdeling Midden
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