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Onderwerp  Datum 

Agenda en vergaderstukken bondsraadsvergadering 22 april 2023 14 maart 2023 

 

Kenmerk 

BB/DZ/AJ/2023.012  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Onder verwijzing naar de aankondiging van 20 februari 2023 nodig ik u namens het Bondsbestuur uit om 
de bondsraadsvergadering van zaterdag 22 april 2023 bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in 
NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, KH  UTRECHT en begint om 10.00 uur. 
 
Zoals in de aankondiging is aangegeven wordt deze vergadering in twee delen gesplitst: in de ochtend 
vergadert de “oude” Bondsraad om de zaken tot en met 31 december 2022 af te handelen. Deze 
vergadering wordt rond 12.30 uur afgesloten. 
 
Alle Bondsraadsleden en belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om tijdens de lunch informeel 
kennis met elkaar te maken. 
In de middagsessie, startend na de lunch, wordt de “nieuwe” Bondsraad formeel geïnstalleerd en worden 
agendapunten met het oog op de toekomst behandeld. 
De vergaderstukken (het vergaderboek) treft u hierbij aan. 
De financiële stukken zullen naar verwachting in de eerste week van april aan u toegezonden kunnen 
worden. 
 
Zoals gebruikelijk stellen wij het zeer op prijs als u uw vragen en opmerkingen over de vergaderstukken 
vooraf naar het Bondsbureau (via jong@tafeltennis.nl) stuurt. Wij verzoeken u om uw (detail)vragen en 
opmerkingen uiterlijk woensdag 12 april a.s. aan ons te doen toekomen, zodat wij in één document de 
vragen en de antwoorden van het Bondsbestuur tijdig aan de leden van de Bondsraad kunnen 
terugsturen. Op deze manier kunnen we een efficiënt verloop van de vergadering bevorderen. Voor uw 
medewerking danken wij u bij voorbaat. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en begroeten u graag op zaterdag 22 april 
2023 in Utrecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bondsbestuur van de 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
Achim Sialino 
Algemeen Directeur 
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