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Zoetermeer, 4 april 2012 
 
 
Beste bestuurder, 
 
Zoals u wellicht al van ons vernomen hebt, organiseren we ook dit jaar weer het NTTB 
verenigingscongres. Het thema van het congres dit jaar is ‘verbinden en versterken”. Op 12 mei 2012 
bent u van harte welkom op Landgoed de Horst in Driebergen. We hebben op het landgoed het gebouw 
Blauw Gedicht geheel tot onze beschikking.  
 
We zijn ons er van bewust dat de datum gelijktijdig valt met de opening van het tafeltennistoernooi in 
Lloret de Mar en het Idefix toernooi. Vanwege het competitievrije weekend horen we ook van veel 
verenigingen dat ze een clubkampioenschap organiseren. Helaas is het vrijwel onmogelijk om een datum 
in het weekend te vinden waarop verder niets georganiseerd wordt. We hopen dan oook dat veel van de 
bestuurders die geen toernooi organiseren of spelen samen met ons willen werken aan het verbinden en 
versterken van de verenigingen. 
 
Vorig jaar werd het verenigingscongres als erg succesvol en waardevol gewaardeerd door de 
aanwezigen. We hebben daarom gekozen om vrijwel niets aan de opzet van het congres te veranderen.  
U wordt tijdens het pleniaire gedeelte geïnformeerd over diverse onderwerpen die interessant zijn voor 
iedere vereniging. Zo geeft Trinko Keen een presentatie over het Jeugdsportfonds en de en de wijze 
waarop verenigingen en het Jeugdsportfonds van elkaar kunnen profiteren.Tijdens de ronde tafel sessies 
wordt dieper op verschillende onderwerpen ingegaan en heeft u de kans om kennis en ervaringen met 
andere verenigingsbestuurders te delen.  
 
Het programma van het verenigingscongres ziet er als volgt uit. Vanaf 10.00 uur staan we klaar met een 
kopje koffie of thee om u te ontvangen. Om 10.30 uur vangen we aan met het plenaire programma waar 
onderwerpen aan bod komen als de nieuwe subsidie Sport en Bewegen in de Buurt en KISS, een 
informatiesysteem over leden van sportbonden over heel Nederland. In de middag serveren we voor u 
een lunch, tijdens deze lunch heeft u de mogelijkheid om verder kennis te maken met andere bestuuders 
en uw ervaringen te delen. Om 15.00 uur eindigt het programma.  
 
Het is vanaf nu mogelijk om u voor het verenigingscongres in te schrijven. Het inschrijfformulier vindt u 
via www.formdesk.com/nttb/verenigingscongres. Er zijn een paar zaken met betrekking tot de inschrijving 
waar u rekening mee moet/kan houden: 

- Het inschrijfformulier wordt per persoon ingevuld. Dit jaar vragen we u om naast de keuze voor 
de ronde tafel sessies, ook een aantal vragen over het onderwerp van de ronde tafel sessie in te 
vullen. Deze antwoorden zullen we (anoniem) gebruiken als basis voor de ronde tafel sessie. 

- We raden u aan om wanneer u met meerdere bestuurders van uw vereniging komt, te kiezen 
voor verschillende ronde tafel sessies. Zo doet u de meeste kennis op. 

- Inschrijven is mogelijk tot 25 april 2012. 
- Maximaal 2 bestuurders kunnen zich per vereniging inschrijven. Iedere bestuurder vult een 

inschrijffornulier in.  
 
Na uw inschrijving ontvangt u alle verder benodigde informatie. Mocht u nog vragen hebben over het 
verenigingscongres dan kunt u contact opnemen met Maartje Snelders via snelders@nttb.nl of 079-
3438147.  
 
Graag verwelkomen we u op 12 mei op Landgoed de Horst.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Kramer 
Voorzitter NTTB en dagvoorzitter verenigingscongres 


