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Aan de besturen van de verenigingen van de Nederlandse Tafeltennisbond 
p/a de secretaris en de voorzitters 
 
cc: de afdelingsbesturen, de competitieleiders, de (plv) Bondsraadsleden, de landelijke commissies, 
de Afdelingsondersteuners, het HB en het personeel 
 
 
 
 
Beste verenigingsbestuurders, 
 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: Op zaterdag 26 november 2022 heeft de Bondsraad ingestemd 
met de derde fase van de organisatie-ontwikkeling: het verrichtingsplan. Daarmee is de organisatie-
ontwikkeling definitief en wordt het voorziene organisatie- en bestuursmodel op 1 januari 2023 volledig 
geïmplementeerd, waarbij 2023 een overgangsjaar zal zijn. Ook de hiervoor benodigde Statuten- en 
reglementswijzigingen werden vervolgens vastgesteld door de vergadering. 
 
Het organogram van de NTTB in 2023 is hier te vinden. De Afdelingen zullen er dan niet meer zijn. U 
krijgt een eigen Accountmanager voor de vereniging (de vacature is definitief opengesteld) en ook de 
zoektocht naar nieuwe bondsraadsleden namens de kieskringen is gestart. 
 
Wij hebben geprobeerd de verenigingen in de achterliggende periode regelmatig in fysieke en digitale 
bijeenkomsten bij te praten en via de website zijn alle ontwikkelingen en documenten ter beschikking 
gesteld.  
 
Kieskringen 
Het tafeltennisland is vanaf 1 januari verdeeld in 24 kieskringen, 
zoals u op het plaatje hiernaast kunt zien. Als u niet weet in welke 
kieskring uw vereniging is opgenomen, dan kunt u dat zien op 
https://www.nttb.nl/kieskringen. 
 
Het is nu aan u om een kandidaat-Bondsraadslid voor te dragen, 
zodat u uw invloed kunt uitoefenen op het beleid van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 
 
Op de website is het profiel te vinden waaraan het ideale 
Bondsraadslid voldoet. Elke vereniging kan een kandidaat 
voordragen om vervolgens binnen de kieskring middels een 
verkiezing te bepalen wie uw kieskring vertegenwoordigt in de 
Bondsraad. 
 
 
De voorzitter (of plaatsvervanger) van elke vereniging kan tot 1 februari een kandidaat voordragen via 
nttb.nl/bondsraadsverkiezing/ 
Daarna volgen (op een digitale wijze) verkiezingen. Over hoe dit in zijn werk gaat informeren wij u later 
nog. Op 22 april 2023  komt de nieuwe Bondsraad voor het eerst bijeen, waar de huidige Bondsraad 
zijn taken overdraagt aan de nieuwe Bondsraadsleden. 
 
Wij hopen op een goede aanmelding van kandidaten zodat de nieuwe Bondsraad in april met 
vereende krachten van start kan gaan! 
 
 
 

https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organogram/
https://www.nttb.nl/vacature-accountmanager/
https://www.nttb.nl/vacature-bondsraadslid-nttb/
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/bijlage-17-20211108-voorlegger-inrichtingsplan-organisatieontwikkeling-nttb/
https://www.nttb.nl/kieskringen
https://www.nttb.nl/vacature-bondsraadslid-nttb/
https://www.nttb.nl/bondsraadsverkiezing/
https://www.nttb.nl/kieskringen/


 

   
 

 

Energiecrisis 
Een heel ander onderwerp is de energiecrisis die ons allen raakt. Na de coronacrisis opnieuw een 
groot gevaar voor het voorbestaan van vele clubs. De tot nu toe door het kabinet gegeven steun aan 
de sportverenigingen schiet duidelijk te kort. De uitkomst van het debat van maandag en donderdag 
over de sportbegroting is zeer teleurstellend. We moeten het doen met eerder bekendgemaakte en 
tekortschietende regelingen voor huishoudens en het MKB. De NTTB beraadt zich intussen op 
maatregelen die de tafeltennisverenigingen kunnen helpen de winter door te komen. Zodra we daar 
meer over kunnen vertellen zullen we daarover via de website bericht geven. 
 
 
Tenslotte 
We zijn klaar voor de toekomst en slagvaardiger te worden na deze belangrijke structuurwijziging 
binnen onze vereniging. Onze lidmaatschapscijfers ontwikkelen zich positief! Het belangrijkste is en 
blijft dat we onze mooie sport ondanks alle energie- en eerder de coronaperikelen kunnen blijven 
beoefenen. Blijf allen gezond!  
 
De NTTB zijn en blijven we samen! 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 

Jan Simons 

Uw voorzitter 

https://nos.nl/artikel/2454329-kabinet-tast-niet-dieper-in-de-buidel-voor-sportverenigingen-in-nood
https://nos.nl/artikel/2454329-kabinet-tast-niet-dieper-in-de-buidel-voor-sportverenigingen-in-nood

