BELANGRIJK EN SPOED !!
Secretariaat: Jan Mijnsbergen
Boekweitstraat 13 – 4341 KD Arnemuiden
tel. (0118) 60 24 78 – fax (0118) 60 34 54
e-mail: jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl
Aan de besturen van de
Tafeltennisverenigingen in de Afdeling ZUIDWEST
Arnemuiden, 24-07-2003
Beste sportvrienden,
Wij realiseren ons dat het ook voor u nu vakantie is, doch helaas moeten wij u nu met spoed benaderen en wij hopen
dat u deze brief aandachtig zult willen doornemen. Wat is het geval…..
Zoals u uit het jaarverslag van de NTTB over 2002 bekend zal zijn, heeft de bond over dat jaar een verlies geleden van
ruim € 180.000,=. De hoofdbestuursleden waren hier uiteindelijk verantwoordelijk voor en zij namen het juiste besluit:
zij zijn allemaal opgestapt. In de vergadering van de bondsraad van 24 mei jl. is een nieuw interim-bestuur gekozen en
dit is snel en degelijk aan de slag gegaan.
Een van de eerste daden was om de positie van de betaalde directeur te bezien; het nieuwe bestuur besloot om met
hem te breken. Daarna heeft het nieuwe bestuur veel aandacht besteed aan de financiële situatie van de bond: deze
bleek nog (veel) slechter dan het rapport over 2002 al aangaf.
Het nieuwe hoofdbestuur heeft al verschillende malen met de afdelingsbesturen overleg gevoerd, voor het laatst op 17
juli in Culemborg. Het hoofdbestuur heeft uitleg gegeven over de ontstane situatie en over de manier waarop het
nieuwe bestuur de zaken weer op de rails tracht te krijgen. Zij menen dat dit mogelijk is en hopen en vertrouwen ook
op de medewerking van de afdelingsbesturen. De meest concrete problematiek betreft thans de liquiditeitspositie van
de bond. Aan de hand van financiële overzichten werd aangetoond dat zonder hulp van buitenaf zelfs de betaling van
de salarissen van de bureaumedewerkers over augustus niet mogelijk is.
VOORSTEL HOOFDBESTUUR
Men heeft niet gekozen voor een belangrijke contributieverhoging, noch voor het vragen van een extra bijdrage per lid,
terwijl ook niet gesproken is over afroming van afdelingsvermogens. Concreet heeft het HB gevraagd om geld te lenen
van de afdelingen tegen een rentevergoeding van 3%. Daarbij is men uitgegaan van 35% van het afdelingsvermogen
dat voor ZuidWest zou neerkomen op € 12.500,=. Het afdelingsbestuur is van mening dat we aan de wens van het
hoofdbestuur zouden moeten voldoen, immers de afdelingen zullen -hoe triest ook- mee moeten helpen om de zaak
van de NTTB weer op orde te krijgen. Echter: onze penningmeester heeft onvoldoende gelden contant beschikbaar om
aan het verzoek, om € 12.500,= als lening beschikbaar te stellen, te voldoen. We kunnen dit aan het HB berichten
maar dragen dan niets bij aan de oplossing van het probleem. Gelet hierop willen wij een beroep doen op de
solidariteit van onze verenigingen.
VERZOEK AAN VERENIGINGEN
Concreet wil de afdeling ZuidWest de gevraagde € 12.500,= tegen 3% lenen aan het HB, doch kunnen het zelf niet
betalen. Vandaar deze brief aan onze verenigingen die mogelijk wel in staat zijn een bedrag aan onze afdeling te lenen
ook tegen 3%.
Wij denken hierbij aan een bedrag van € 1.000,= (of meer) voor enkele grotere verenigingen en een bijdrage van €
500,= voor verenigingen die over minder liquide middelen beschikken. Wij hebben er vertrouwen in dat het nieuwe HB
de zaken weer goed op de rails krijgt: de terugbetaling van de lening zal echter zeker pas in de jaren na 2004 kunnen
geschieden.
Wij vragen u: HELP ons, zodat wij de hardwerkende nieuwe hoofdbestuursleden niet in de kou hoeven te laten staan:
zij verdienen onze en dus ook uw steun ten gunste van onze tafeltennisbond.

Stort daarom het bedrag dat u aan ons kunt en wilt lenen op postbankrekeningnummer
1131566 ten name van Penningmeester NTTB afd. ZuidWest te Goirle!!!!
Geef ook even berichtje aan de secretaris (bovenstaand adres).
(Een en ander zal daarna worden vastgelegd in een overeenkomst tot geldlening)
Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de reacties van onze verenigingen.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht voor deze zaak en in de hoop op veel positieve reacties.
Namens het bestuur en de bondsraadsleden van de afdeling ZuidWest,
Jan Mijnsbergen (secretaris)

