
Van: NTTB - Info   

Verzonden: dinsdag 17 januari 2023 17:53  

Aan: NTTB - Info <info@tafeltennis.nl>  

Onderwerp: Registratie stemgerechtigde voor verkiezing bondsraad NTTB 

 

Geachte voorzitter en secretaris, 

 

Op de Bondsraad van 26 november 2022 zijn voorstellen aangenomen die voor veel wijzigingen 

zorgen binnen de NTTB. Uw vereniging heeft hierover voorafgaand aan de Bondsraad een brief 

gehad. Alle informatie hierover hebben wij op onze website gepubliceerd. Wilt u daarover meer 

lezen dan vindt u via de brief alle informatie: Brief aan verenigingen over organisatie-ontwikkeling. 

Voor iedere vereniging zijn de leden de belangrijkste stakeholder. Via de Bondsraad zorgt de NTTB 

ervoor dat hun input en goedkeuring ten grondslag ligt aan wat de NTTB doet. Met andere woorden: 

het beleid van onze Tafeltennisbond wordt mede bepaald door de leden en vastgesteld door de 

Bondsraad. De bondsraad wordt gekozen door vertegenwoordigers van de verenigingen. U bent één 

van die vertegenwoordigers. 

Binnenkort staan er voor het eerst nieuwe verkiezingen op het programma waarbij het bondsraadslid  

voor uw kieskring gekozen wordt. Wij willen graag uiterlijk 1 februari van u weten wie namens uw 

vereniging mag stemmen op kandidaat-bondsraadsleden binnen uw kieskring 05. Voor deze 

stemming maken wij gebruik van een gerenommeerd systeem, Yellenge, dat door veel sportbonden 

en NOC*NSF wordt gebruikt voor stemmingen. U ontvangt direct na registratie een bevestigingsmail 

vanuit noreply@yellenge.nl. Ontvangt u deze niet dan adviseer ik om uw spambox te controleren.  

LET OP: u kunt één persoon registreren als stemgerechtigd. Wij gaan ervan uit dat dit bij de meeste 

verenigingen de voorzitter zal zijn. Gaat u hiervoor naar de registratiepagina en vul de gegevens in 

van de stemgerechtigde.  

U ontvangt van ons een bevestiging. De kandidaatstelling voor bondsraadsleden loopt in principe tot 

en met 1 februari. Daarna ontvangt u meer informatie over de verkiezing zelf, die eind maart in ieder 

geval moet zijn afgerond.  

 

Met vriendelijke groet,  

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND  

  

Achim Sialino 

Algemeen Directeur  
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