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Onderwerp Datum 

Informele bondsraadsvergadering op zaterdag 9 oktober 2021 27 september 2021 

 

Kenmerk Uw kenmerk 

HB/AJ/2021.066 

 

 
Geachte dames en heren, 
 
In vervolg op de in de bondsraadsvergadering van 26 juni gegeven informatie over een informele 
vergadering op zaterdag 9 oktober zenden wij u hierbij de agenda en de betreffende documenten.  
Deze bijeenkomst wordt fysiek gehouden op het Bondsbureau aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. 
Gezien de versoepeling van de maatregelen is dat gelukkig weer mogelijk. We gaat er hierbij vanuit dat u 
zich afmeldt als u klachten heeft die mogelijk op corona zouden kunnen wijzen (verkouden, niezen, 
hoesten, keelpijn, koorts, enz.) en dat u de nodige hygiëne in acht neemt. Mocht het onverhoopt toch niet 
mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan wordt deze bijeenkomst digitaal gehouden om uw input 
en reactie mee te kunnen nemen in de verdere ontwikkeling. 

 
 

Tijd: Programmaonderdeel: Wie: 

Vanaf 09:30 uur Inloop met koffie/thee en registratie e.d. Antoinette 

10:00 – 10:05 uur Opening door de voorzitter Jan 

  Proces:   

10:05 - 10:15 uur Presentatie Organisatieontwikkeling op hoofdlijnen; 
(Hoofdstuk 1/voorlegger) van het concept Inrichtingsplan  

Jaap 

  Inhoud:   

10:15 – 11:45 uur: Plenaire presentatie op hoofdlijnen  
Hoofdstuk 4: Vormgeving regio’s 
Bespreking van de voorstellen in subgroepen 
Plenaire terugkoppeling uit de subgroepen 

Jaap/Dennis 
 
 
Gespreksleider 

      

11:45 – 13:00 uur: Plenaire presentatie op hoofdlijnen 
Hoofdstuk 2: Beleidscyclus 
Bespreking van de voorstellen in subgroepen 
Plenaire terugkoppeling uit de subgroepen 

Jaap/Marthijn 
 
 
Gespreksleider 

13:00 – 13:30 uur Lunchpauze   

      

13:30 – 14:45 uur: Plenaire presentatie op hoofdlijnen  
Hoofdstuk 3: Functie- en bestuursprofielen 
Bespreking van de voorstellen in subgroepen 
Plenaire terugkoppeling uit de subgroepen 

Jaap 
 
 
Gesprekleider 

14:45 – 16:00 uur: Plenaire presentatie op hoofdlijnen*  
Hoofdstuk 5: Transitie 

Jaap/Achim 
 



 

   
 

Bespreking van de voorstellen in subgroepen 
Plenaire terugkoppeling uit de subgroepen 

 
Gespreksleider 

  Proces:   

16:00 – 16:15 uur: Samenvatting van de belangrijkste conclusies  Jan 

      

16:15 uur Afsluiting met een drankje en aansluitend vertrek   

  
 
Met het oog op de logistieke voorbereiding horen wij graag zo snel mogelijk (maar uiterlijk op woensdag 6 
oktober of u wel of niet aanwezig zult zijn (via jong@tafeltennis.nl). 
Ter voorbereiding op de vergaderingen ontvangen wij eveneens graag uiterlijk op woensdag 6 oktober uw 
vragen, opmerkingen, enz., zodat wij een goede reactie kunnen voorbereiden, waarvoor bij voorbaat 
dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Jan Simons 
Voorzitter 
 
 
Bijlagen: Gedetailleerd tijdschema voor 9 oktober 2021 
  De voorlegger voor de concept-notitie Organisatieontwikkeling 
  De concept-notitie Organisatieontwikkeling 

De presentatie zoals deze is gehouden bij de eerste bijeenkomst in Holland-Noord 
De aangepaste versie van de presentatie 
Opmerkingen-vragen-suggesties uit de regiobijeenkomsten najaar 2021 
De brief van 19 verenigingen uit afdeling West 
Een brief van de Bondsraadsleden van afdeling West 
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