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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  Datum 

Uitnodiging, agenda en vergaderstukken BRV 26 juni 2021 28 mei 2021 

 

Kenmerk Uw kenmerk 

HB/DZ/AJ/2021.027  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Onder verwijzing naar de aankondiging van 4 december 2020 nodig ik u namens het Hoofdbestuur uit om 
de Bondsraadsvergadering van zaterdag 26 juni november 2020 bij te wonen. U treft hierbij de agenda en 
de vergaderstukken aan. De ontbrekende vergaderstukken worden u in de week voorafgaand aan de 
bondsraadsvergadering toegezonden. 
 
Vanwege de snel veranderende maatregelen/versoepelingen kan ik nog niet laten weten of de 
vergadering fysiek wordt gehouden en, zo ja, waar. U ontvangt hierover t.z.t. nadere informatie. De 
aanvang is om 10.00 uur. 
Ik vraag u wel om u zo snel mogelijk aan- of af te melden met het oog op de logistieke voorbereiding. De 
verwachting is dat slechts een beperkt aantal belangstellenden deze vergadering kan bijwonen. 
 
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 13 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 efficiënt 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 26 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Hoofdbestuur van de 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Achim Sialino 
Directeur 
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