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Beste verenigingsbestuurders, 
 
Het proces van organisatieontwikkeling dat de NTTB doormaakt loopt inmiddels al enige tijd. Bij de 
regiobijeenkomsten van eind september merkten we dat veel verenigingen niet goed op de hoogte zijn 
van wat dit voor hen gaat betekenen.  
 
Dat is ook logisch, omdat tot nu toe het proces zich vooral heeft afgespeeld binnen de Bondsraad. Een 
aantal verenigingsbestuurders is aanwezig geweest bij de regiobijeenkomsten en heeft hier informatie 
gekregen over de huidige stand van zaken en de voorgestelde doelen en ontwikkelingen in de toekomst.  
Daarnaast is ook aangegeven dat veel zaken nog helemaal niet zijn besloten. Pas als in de 
bondsraadvergaderingen reglementswijzigingen worden vastgesteld en deze in werking treden, gaan de 
verenigingen en de leden daar daadwerkelijk iets van merken. Dat zal in 2022 gebeuren met een 
(beoogde) invoering in 2023. 
 
We hebben daarom in de vorm van een korte presentatie proberen weer te geven wat de gevolgen zijn 
voor u als vereniging en vooral ook wat niet, zoals bijvoorbeeld: 
 

 geen hogere kosten voor de leden 

 de competitie blijft ongewijzigd  

 (wel) meer maatwerk (verminderen reisafstand) door kortere lijnen 

 (wel) vertegenwoordiging in de Bondsraad dichter bij de verenigingen 

 (wel) verenigingsraadplegingen 
 
Uitgebreidere informatie vindt u in de bijgevoegde presentatie. Op de website vindt u alle stukken over dit 
onderwerp. Op 11 december is de volgende bondsraadvergadering, waarin de vervolgstappen op de 
agenda zullen staan. De stukken worden vooraf gepubliceerd op de website.  
 
Heeft u vragen, neem dan contact op via info@tafeltennis.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Jan Simons 
Uw voorzitter 
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