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Aan de lid-verenigingen, Ereleden en leden van verdienste en commissieleden  
van de afdeling Noord van de Nederlandse Tafeltennisbond 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp  Datum 

Uitnodiging bijeenkomst NTTB afdeling Noord 14 januari 2020 7 januari 2020 

 

Kenmerk Uw kenmerk 

HB/AJ/2019.001 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
Zoals in ons schrijven van 20 december 2019 aangekondigd organiseren wij op dinsdag 14 januari 2020 
een informele bijeenkomst waar wij u graag in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken. 
Middels dit schrijven nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in: 

Hotel Onder de Linden 
Brink 27 

9301 JK  RODEN 
De ontvangst met koffie/thee en koek is vanaf 19.30 uur. 
 
Het programma ziet er (in hoofdlijnen) als volgt uit:  
 
20.00 uur  Opening  
20.05 uur Toelichting op de bestuurlijks ontwikkeling in de afdeling Noord 
20.10 uur Waarom zijn we in deze situatie gekomen?  
20.35 uur Competitiezaken:  

 Korte presentatie ontwikkeling Table Stars-competitie 

 Jeugdcompetitie: opzet voorjaar 2020  

 Opzet seniorencompetitie: wat willen de clubs? 
 
20.55 uur  Pauze 
 
21.05 uur Activiteitenplan 2020: willen en kunnen we dit? 

 Korte toelichting op het activiteitenplan 

 Hoe kunnen we clubs direct voordeel geven bij uitvoering plan? 

 Heroverwegingen 
21.20 uur Hoe kunnen we successen delen? 

 Brainstormsessies succesvol 

 Clubs met goede voorbeelden, bijvoorbeeld TTV Vries 

 Hoe kunnen we de afdeling én clubs versterken? 

 Inzet afdelingsondersteuner 
21.40 uur Ingebrachte onderwerpen/rondvraag 
22.00 uur Afsluiting: samenvatting + afsprakenlijst 
 



 

   
 

 

Vooraf aanmelden is geen noodzaak, maar helpt ons wel in verband met de voorbereidingen. Daarom  
vragen wij u vriendelijk om uiterlijk 13 januari aan te geven via afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl met 
hoeveel personen u aanwezig zult zijn.  Mocht u zelf onderwerpen aan de orde willen stellen, dan kunt u 
deze eveneens via het genoemde mailadres aan ons kenbaar maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Hoofdbestuur van de 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
Peter Hanning 
Hoofdbestuurslid / contactpersoon afdeling Noord 
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