De Bondsraadleden, plaatsvervangende Bondsraadleden,
ereleden, leden van verdienste, leden van de vaste commissies,
voorzitters van de taak- en werkgroepen, de afdelingsvoorzitters en
-secretariaten en het personeel van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Onderwerp
Uitnodiging, agenda en vergaderstukken BRV 4 juli 2020

Datum
4 juni 2020

Kenmerk
HB/DZ/AJ/2020.048

Geachte dames en heren,
Onder verwijzing naar de aankondiging van 29 november 2019 en het aanvullende e-mailbericht van 16
mei 2020 nodig ik u namens het Hoofdbestuur uit om de Bondsraadsvergadering van zaterdag 4 juli 2020
bij te wonen. U treft hierbij de agenda en de vergaderstukken aan.
In verband met de bijzondere omstandigheden kan deze vergadering niet worden gehouden in het
Bondsbureau, maar deze wordt verplaatst naar

Vergadercentrum Oudlaen, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
(parkeren in de beveiligde parkeergarage om de hoek)
Aanvang: 10.00 uur
Eveneens in verband met de bijzondere omstandigheden en het respecteren van de maatregelen kan
slechts een beperkt aantal belangstellenden deze vergadering bijwonen. Deze beperking geldt niet voor
de Bondsraadsleden, het Hoofdbestuur en de medewerkers van het Bondsbureau.
Zoals gebruikelijk stellen wij het zeer op prijs als u uw vragen en opmerkingen over de vergaderstukken
vooraf naar het Bondsbureau (jong@tafeltennis.nl) stuurt. Wij verzoeken u om uw (detail)vragen en
opmerkingen uiterlijk zondag 28 juni a.s. aan ons te doen toekomen, zodat wij in één document de
vragen en de antwoorden van het Hoofdbestuur tijdig aan de leden van de Bondsraad kunnen
terugsturen. Op deze manier kunnen we een vlot verloop van de vergadering bevorderen. Voor uw
medewerking danken wij u bij voorbaat.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en begroeten u graag op zaterdag 4 juli in
Vergadercentrum Oudlaen.
Met vriendelijke groet,
namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Achim Sialino
Directeur Tafeltennis
Partners
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