Chat van de bondsraad van 21 november 2020 (alleen inhoud)

[21-11 10:19] Maria ter Hoek (West) Frank is niet aanwezig?
[21-11 10:33] Herman IJzerman Eens met Alfons
[21-11 10:34] Dijkers, Sophie Sluit me bij aan
[21-11 10:34] Wim Kielen Goed gesproken Alfons
[21-11 10:34] Maria ter Hoek (West) Ook eens
[21-11 10:37] Renzo Koops Eens met Alfons.
[21-11 10:37] Piet van Egmond daarom begon ik ook met "ik ben voornemens"
[21-11 10:39] Wido Engelen is niet te verstaan
[21-11 10:39] Piet van Egmond het galmt alleen maal
[21-11 10:40] Wido Engelen ja nu is het duidelijk
[21-11 11:07] Alfons Brink Goed voorstel Wim van Breenen
[21-11 11:07] Wido Engelen helemaal mee eens
[21-11 11:08] Bob Kelderman mee eens, inclusief HB en bondsbureau
[21-11 11:08] Annet Sieljes-Uijthof mee eens
[21-11 11:08] Wim van Breenen brl Gelre Uiteraard Bob
[21-11 11:09] Alfons Brink Graag Igor zijn inzicht
[21-11 11:09] Maria ter Hoek (West) eens Bob
[21-11 11:10] Bob Kelderman zeker niet laten lopen
[21-11 11:12] Renzo Koops en zeker een (externe) sport organisatiedeskundige hierin betrekken.
[21-11 11:15] Maria ter Hoek (West) NTTB dat zijn we samen, laten we er dan samen de
schouders onder zetten
[21-11 11:17] Bob Kelderman cultuurverandering en organisatieverandering zijn zeker niet altijd
met elkaar verbonden
[21-11 11:18] Bob Kelderman wim, mee eens
[21-11 11:18] Maria ter Hoek (West) eens
[21-11 11:18] Seijkens, Maurice eens met Wim
[21-11 11:18] Alfons Brink eens met Wim
[21-11 11:18] Seijkens, Maurice laten we kijken wat de uitkomst is van de workshop
[21-11 11:19] Seijkens, Maurice externe leider
[21-11 11:20] Seijkens, Maurice van de workshop
[21-11 11:21] NTTB - Achim Sialino stemming is open
[21-11 11:21] Wido Engelen voor
[21-11 11:21] Herman IJzerman voor
[21-11 11:21] Alfons Brink Voor
[21-11 11:21] Annet Sieljes-Uijthof voor
[21-11 11:21] Wim van Breenen brl Gelre voor
[21-11 11:21] Renzo Koops Voor
[21-11 11:21] Vreeburg, W.A.M. voor
[21-11 11:21] Seijkens, Maurice voor
[21-11 11:21] Peter Bouwman voor
[21-11 11:21] Roger van der Hammen Voor
[21-11 11:21] Wim Kielen Voor
[21-11 11:21] Ron Doevendans voor
[21-11 11:21] Dijkers, Sophie voor
[21-11 11:21] Bob Kelderman voor
[21-11 11:21] Maria ter Hoek (West) voor, en inderdaad niet wachten tot juni
[21-11 11:21] Remie Vliex Voor
[21-11 11:22] NTTB - Achim Sialino stemming is gesloten

[21-11 11:22] Seijkens, Maurice eens
[21-11 11:22] Wido Engelen voor
[21-11 11:23] Annet Sieljes-Uijthof eens
[21-11 11:23] Herman IJzerman prima
[21-11 11:23] NTTB - Achim Sialino stemming is open
[21-11 11:23] Wim Kielen prima
[21-11 11:23] Peter Bouwman voor
[21-11 11:23] Dijkers, Sophie eens
[21-11 11:23] Renzo Koops voor
[21-11 11:23] Vreeburg, W.A.M. mee eens
[21-11 11:23] Herman IJzerman eens
[21-11 11:23] Wim van Breenen brl Gelre voor
[21-11 11:23] Martijn (Guest) Namens West/als indiener: nee, daar is hij niet voor bedoeld
[21-11 11:23] Seijkens, Maurice voor
[21-11 11:23] Maria ter Hoek (West) eens, graag meenemen
[21-11 11:23] Remie Vliex prima
[21-11 11:23] Gommans, Maurits M.M.F. voor
[21-11 11:23] Ron Doevendans voor
[21-11 11:23] Annet Sieljes-Uijthof nog een keer dan :-). Eens, mee nemen in proces
[21-11 11:23] Alfons Brink Voor
[21-11 11:23] NTTB - Achim Sialino stemming is gesloten
[21-11 11:41] Seijkens, Maurice prima
[21-11 11:44] Seijkens, Maurice voor later deze discussie
[21-11 11:45] Bob Kelderman Roger, correct
[21-11 11:45] Maria ter Hoek (West) inhoudelijk hoort die discussie bij het volgende agendapunt
[21-11 11:46] Seijkens, Maurice welkom
[21-11 11:46] Wim van Breenen brl Gelre Gefeliciteerd aan beiden !
[21-11 11:46] Peter Bouwman mooi dat deze functiezetels weer worden bezet
[21-11 11:46] Maria ter Hoek (West) idem
[21-11 11:46] Alfons Brink Gefeliciteerd heren.
[21-11 11:46] Herman IJzerman gefeliciteerd
[21-11 11:46] Dijkers, Sophie welkom heren
[21-11 11:46] Piet van Egmond gefeliciteerd
[21-11 11:47] Wim Kielen (smile)
[21-11 11:47] Renzo Koops Welkom en gefeliciteerd, heren
[21-11 11:47] Arjan Huiden (Guest) Dank allen!
[21-11 11:47] Wido Engelen dank u wel allen op het gestelde vertrouwen ik ga mijn best doen
[21-11 11:47] Bob Kelderman Welkom en gefeliciteerd, heren
[21-11 11:47] Wido Engelen Arjan ook jij proficiat
[21-11 11:48] Arjan Huiden (Guest) Dank Wido, ook gefeliciteerd!
[21-11 11:52] Alfons Brink eens met West
[21-11 11:57] Wido Engelen helemaal mee eens liever vandaag nog dan morgen te beginnen
ermee
[21-11 12:06] Seijkens, Maurice Geld volgt beleid
[21-11 12:07] Maria ter Hoek (West) Beleid volgt visie: er is een volgorde
[21-11 12:08] Seijkens, Maurice Dus klopt het toch dat er nog geen bedragen zijn genoemd
[21-11 12:08] Maria ter Hoek (West) Maar al wel uitgaven gepland?
[21-11 12:11] Seijkens, Maurice als je met de visie akkoord gaat dan heeft dat een consequentie
[21-11 12:14] Piet van Egmond volkomen mee eens!
[21-11 12:14] Wido Engelen helemaal mee eens over het scheidsrechtersgedeelte

[21-11 12:15] Arjan Huiden (Guest) Eens met Piet's voorstel
[21-11 12:16] Seijkens, Maurice off topic
[21-11 12:16] Seijkens, Maurice is toch al in het beleid van de NTTB opgenomen
[21-11 12:18] Bob Kelderman exact Alfons, mee eens
[21-11 12:18] Piet van Egmond mee eens
[21-11 12:18] Wido Engelen mee eens
[21-11 12:18] Maria ter Hoek (West) top Alfons; dingen lopen nu door elkaar
[21-11 12:18] Annet Sieljes-Uijthof eens met Alfons
[21-11 12:18] Seijkens, Maurice is het geld een inschatting / reservering en duiding later?
[21-11 12:19] Piet van Egmond helemaal mee eens: de visie wordt aangepast dus dit stuk kan
niet worden vastgesteld.
[21-11 12:19] Wido Engelen Dat definitief moet eerst zichtbaar zijn voordat akkoord gegeven
kan worden
[21-11 12:20] Roger van der Hammen Optie: Ter stemming inbrengen in de geplande extra
vergadering van februari?
[21-11 12:20] Seijkens, Maurice nee, vlg vergadering heeft ander doel
[21-11 12:20] Wido Engelen nee februari is puur taskforce
[21-11 12:20] Wido Engelen gebeuren
[21-11 12:22] Seijkens, Maurice Visie vaststellen
[21-11 12:22] Seijkens, Maurice wel verder gaan, anders tijd verloren
[21-11 12:22] Bob Kelderman vaststellen visie, doorgaan
[21-11 12:22] Peter Bouwman richting is goed, maar er moet ruimte blijven om op uitwerking
en/of geld een nader besluit te nemen.
[21-11 12:23] Renzo Koops niet wachten, zonde van de tijd. Visie vaststellen graag.
[21-11 12:23] Wim Kielen richting is goed. Vaststellen
[21-11 12:24] Peter Bouwman visie nu vaststellen lijkt me
[21-11 12:25] Gommans,Maurits M.M.F. Eens met vaststellen visie nu
[21-11 12:25] Wido Engelen mee eens Maria
[21-11 12:26] Alfons Brink Jan er zijn eerst nog meer handen omhoog, want er zijn andere
manieren om dit te doen
[21-11 12:27] Remie Vliex mee eens Maria
[21-11 12:27] Peter Bouwman als br lid heb ik er geen behoefte aan een mening te hebben over
uitvoeringsdetails. wel br informeren over uitvoering
[21-11 12:28] Seijkens, Maurice eens Peter
[21-11 12:29] Wido Engelen Piet ik ben het helemaal mee eens
[21-11 12:30] Seijkens, Maurice (yes)
[21-11 12:30] Wim Kielen Kunnen we nu niet stemmen over de richting?
[21-11 12:31] Herman IJzerman Het lijkt me goed om over de visie te stemmen. Zijn we het eens
met de strategische richting?
[21-11 12:31] Peter Bouwman eens met aanpak zoals jan nu voorstelt
[21-11 12:32] Alfons Brink ik zit de hele tijd al omhoog
[21-11 12:32] Alfons Brink nee
[21-11 12:32] Alfons Brink graag nog het woord
[21-11 12:35] Seijkens, Maurice Als Eline het kan opleveren?
[21-11 12:35] Seijkens, Maurice prima
[21-11 12:35] Wim van Breenen brl Gelre Top
[21-11 12:35] Wido Engelen prima
[21-11 12:36] Wim Kielen Gaan we dit nu uitstellen voor een paar punten en komma's?
[21-11 12:36] Alfons Brink ik schat in dat we dit zelfde gesprek krijgen bij Wedstrijdsport
[21-11 12:36] NTTB - Achim Sialino stemming is open

[21-11 12:36] Bob Kelderman akkoord
[21-11 12:36] Peter Bouwman voor
[21-11 12:36] Renzo Koops Voor
[21-11 12:36] Piet van Egmond voor
[21-11 12:36] Herman IJzerman voor
[21-11 12:36] Arjan Huiden (Guest) Voor
[21-11 12:36] Ron Doevendans voor
[21-11 12:36] Wido Engelen onthouding
[21-11 12:36] Seijkens, Maurice akkoord
[21-11 12:36] Vreeburg, W.A.M. voor
[21-11 12:36] Alfons Brink Onthouding
[21-11 12:36] Wim van Breenen brl Gelre onthouding
[21-11 12:37] Maria ter Hoek (West) onthouding
[21-11 12:37] Dijkers, Sophie onthouding
[21-11 12:37] Wim Kielen voor
[21-11 12:37] Gommans,Maurits M.M.F. voor
[21-11 12:37] Annet Sieljes-Uijthof onthouding
[21-11 12:37] Roger van der Hammen Onthouding
[21-11 12:37] Remie Vliex voor
[21-11 12:38] Piet van Egmond Alfons: deze discussie komt ook voor wedstrijdsport zoals nu
voor jeugdsport
[21-11 12:38] Alfons Brink Eens
[21-11 12:38] KNAS - Teun Plantinga graag géén chats tijdens de stemming.
[21-11 12:38] NTTB - Achim Sialino stemming is gesloten
[21-11 12:39] NTTB - Achim Sialino stemming is open
[21-11 12:39] Seijkens, Maurice Voor
[21-11 12:39] Herman IJzerman voor
[21-11 12:39] Vreeburg, W.A.M. voor
[21-11 12:39] Peter Bouwman voor
[21-11 12:39] Wido Engelen onthouding
[21-11 12:39] Ron Doevendans voor
[21-11 12:39] Piet van Egmond Onthouding
[21-11 12:39] Renzo Koops voor
[21-11 12:39] Gommans,Maurits M.M.F. voor
[21-11 12:39] Bob Kelderman voor
[21-11 12:39] Alfons Brink Voor
[21-11 12:39] Roger van der Hammen Onthouding
[21-11 12:39] Wim van Breenen brl Gelre onthouding
[21-11 12:39] Arjan Huiden (Guest) voor
[21-11 12:39] Annet Sieljes-Uijthof voor (schriftelijke stemming toch?)
[21-11 12:39] Dijkers, Sophie onthouding
[21-11 12:39] Wim Kielen voor
[21-11 12:40] Remie Vliex voor
[21-11 12:40] Maria ter Hoek (West) onthouding
[21-11 12:41] NTTB - Achim Sialino stemming is gesloten
[21-11 12:42] Herman IJzerman netjes van de bloemen
[21-11 12:49] Seijkens, Maurice leuk idee
[21-11 12:50] Wido Engelen eens
[21-11 13:00] Seijkens, Maurice eens
[21-11 13:00] Dijkers, Sophie de lunch staat klaar in de lobby? (Door 1 leuk gevonden)

[21-11 13:01] Wim van Breenen brl Gelre Ik heb hier geen lobby Sophie ......
[21-11 13:02] Dijkers, Sophie op een houtje bijten dan Wim....
[21-11 13:02] Wim van Breenen brl Gelre ga gewoon declaratie indienen hahaha
[21-11 13:29] Maria ter Hoek (West) tja, jammer van de pauzegesprekken ook
[21-11 13:29] Wido Engelen klopt netwerken is ook prettig
[21-11 13:42] Piet van Egmond vroeger was er ook al een soort van sponsoring voor de betere
jeugd: JONIT dus het is niet echt nieuw
[21-11 13:43] Seijkens, Maurice klopt, draagvlak zal je moeten zoeken
[21-11 13:43] Seijkens, Maurice en zal een uitdaging zijn
[21-11 13:46] Seijkens, Maurice grootste talenten zijn door " eigen " gelden zo ver gekomen
[21-11 13:47] Piet van Egmond klopt er zijn ook andere voorbeelden te noemen zoals Nynke
[21-11 14:06] NTTB – Sportparticipatie er is muziek op de achtergrond...
[21-11 14:11] Seijkens, Maurice waar haal je de 90 euro kosten vandaan?
[21-11 14:12] Seijkens, Maurice mbt de trainersopleiding
[21-11 14:15] Peter Bouwman Piet zal ongetwijfeld een punt hebben, maar ik mis elke kennis om
hier een gefundeerde mening over te hebben.
[21-11 14:15] Wido Engelen Piet heeft helemaal gelijk ik ben ook scheidsrechter
[21-11 14:25] Piet van Egmond dat was bij het vorige punt
[21-11 14:38] Heller, Igor (WNZ) Klopt, en er zijn ook andere manieren om minderjarigen te eren.
[21-11 14:42] Alfons Brink bedankt voor de betrokkenen die dit uitgewerkt hebben
[21-11 14:42] Wim van Breenen brl Gelre Gefeliciteerd
[21-11 14:42] Maria ter Hoek (West) gefeliciteerd !
[21-11 14:42] Peter Bouwman mooi dat deze commissie goed is bezet
[21-11 14:42] Alfons Brink Gefeliciteerd allemaal...
[21-11 14:42] Roger van der Hammen Gefeliciteerd en dank aan de commissie
[21-11 14:42] Alfons Brink Wat een eer....
[21-11 14:42] Wido Engelen gefeliciteerd
[21-11 14:42] Bob Kelderman Proficiat
[21-11 14:43] Renzo Koops gefeliciteerd aan de leden en in het bijzonder Charlotte Appels
[21-11 14:47] Seijkens, Maurice voorstander externe partij
[21-11 14:48] Wido Engelen helemaal mee eens
[21-11 14:49] Bob Kelderman Mee eens, expertise is intern volop aanwezig, begeleding extern is
een goede mogelijkheid. Nadeel extern is gebrek aan interne/inhoudelijk/feeling met organisatie
[21-11 14:50] Peter Bouwman eens met bob en wim v. b.
[21-11 14:50] Annet Sieljes-Uijthof extern bureau kan ingezet worden als begeleiding in de zin
van procesbegeleiding, niet op inhoud.
[21-11 14:51] Bob Kelderman mee eens Annet
[21-11 14:51] Piet van Egmond Iemand van een sportgebeuren b.v. NOC*NSF?
[21-11 14:51] Wim van Breenen brl Gelre Procesbegeleiding vanuit bondsburo
[21-11 14:51] Bob Kelderman Max Herald, is bekend met de NTTB
[21-11 14:51] Arjan Huiden (Guest) Voor procesbegeleiding inderdaad van vitaal belang om
externe begeleiding te hebben
[21-11 14:52] NTTB - Achim Sialino Bob, de naam is Max Herold
[21-11 14:52] Wim van Breenen brl Gelre Arjan Huiden (Guest) Waarom vitaal?
[21-11 14:52] Bob Kelderman Excuses
[21-11 14:57] Maria ter Hoek (West) extern: wat mij betreft ja, want zowel Bondsraad als bestuur
als bondsbureau zijn allemaal onderdeel van NTTB organisatie en het is goed dat geen van de
delen woordvoerder/leider is van die dag
[21-11 14:58] Arjan Huiden (Guest) Wim van Breenen brl Gelre volgens mij is het veranderen
van de bondsstructuur binnen een niet-commerciele sportorganisatie die bestaat uit vrijwilligers

én werknemers een ingewikkeld proces waar veel ervaring voor nodig is. Ik ben zelf niet zo
bekend met de aanwezige expertise binnen het hoofdbestuur, maar zoals Maria ook zegt is het
goed om een onafhankelijke partij daarbij te hebben.
[21-11 15:07] NTTB - Achim Sialino Bondsraad 2021: 26 juni en 27 november

