Aan de Bondsraadleden en plaatsvervangende Bondsraadleden,
het Hoofdbestuur en het personeel
van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Onderwerp
Informele bondsraadsvergadering op zaterdag 2 april 2022

Datum
24 maart 2022

Kenmerk
HB/AJ/2022.016

Uw kenmerk

Geachte dames en heren,
In vervolg op de bondsraadsvergadering van 11 december zenden wij u hierbij de agenda en de
bijbehorende documenten voor de informele bondsraadsvergadering op zaterdag 2 april 2022.
Deze bijeenkomst wordt fysiek gehouden op het Bondsbureau aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein.
We gaan ervan uit 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 aanpak ‘verrichten’ op hoofdlijnen

Jaap

Inhoud met ruimte voor discussie en vragen
10:15 – 12:00 uur

Partners

1. Terugkoppeling gesprekken met Afdelingsbesturen,
Afdelingscommissies en landelijk kader (bijlage 1)
2. Aanpak ‘verrichten’ in detail (bijlage 2)
3. Kieskringen (hand-out)
4. Accountmanager verenigingen
5. Aanpak competitie en toernooien
6. Opzet werkorganisatie NTTB (bijlage 3)
7. 2023 wordt een overgangsjaar
8. Afspraken over communicatie

12:00 – 12:15 uur

Samenvatting van de belangrijkste conclusies

12.15 – 12.30 uur

Wvttk
1. Memo over het aantal benodigde stemmen voor
een statutenwijziging (bijlage 4, 4a)
2. Verzoek om de voorjaarsvergadering uit te
mogen stellen naar 2 juli (bijlage 5)
3. Rooster van aftreden HB
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12:30 uur

Lunch met gelegenheid tot napraten

13:30 – 14.45 uur

Bijeenkomst voor nieuwe(re) bondsraadsleden

Igor / Achim

Met het oog op de logistieke voorbereiding horen wij graag zo snel mogelijk (maar uiterlijk op woensdag
30 maart) of u wel of niet aanwezig zult zijn (via jong@tafeltennis.nl).
Als bijlage 5 treft u een verzoek aan om de voorjaarsvergadering van de Bondsraad uit te mogen stellen
naar 2 juli 2022. Graag vernemen wij hierop z.s.m., maar uiterlijk op vrijdag 8 april, uw schriftelijke
reactie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ontvangen graag uw aan- of
afwezigheidsbericht.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons
Voorzitter

Bijlagen:

Terugkoppeling gesprekken met Afdelingsbesturen, Afdelingscommissies en landelijk
kader (bijlage 1)
Lijst met acties en eigenaren in de fase van Verrichten (bijlage 2)
Opzet structuur werkorganisatie (bijlage 3)
Memo over het aantal benodigde stemmen voor een statutenwijziging (bijlage 4, 4a)
Verzoek om de voorjaarsvergadering uit te mogen stellen naar 2 juli (bijlage 5)

