PERSBERICHT
ZOETERMEER, 20 november 2009
Drie genomineerden titel NTTB Tafeltennisvrijwilliger van 2009 zijn bekend
De drie genomineerden voor de titel "NTTB Tafeltennisvrijwilliger van 2009" zijn bekend. Iedereen kan tot
dinsdag 8 december 2009 12:00 uur via de poll aan de rechterkant van de NTTB-website (www.nttb.nl)
een stem uitbrengen. Kandidaten zijn: Albert Kuiper (Staphorst), Henk Pel (Uitgeest) en Hans Wassink
(HTTC'71).
Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft uit de omvangrijke lijst met ingezonden namen voor de titel "NTTB
Tafeltennisvrijwilliger van 2009" drie kandidaten geselecteerd. De uiteindelijke winnaar en de nummers
twee en drie van de verkiezing worden gehuldigd tijdens de Finaledag van de Enjoy & Deploy Masters
2009 op zaterdag 12 december in Zoetermeer.
Profielen genomineerden NTTB Tafeltennisvrijwilliger van 2009:
Albert Kuiper
Leeftijd: 56 jaar
Woonplaats: Staphorst
Club: TTV Staphorst
,,Sinds de aanvang van zijn lidmaatschap is Albert gelijk secretaris van TTV Staphorst geworden. We kunnen ons geen fanatieker
kaderlid wensen. Hij stuurt elk lid een verjaardagskaartje, houdt contacten met sponsoren en media en is zeer secuur met de
jaarverslagen, notulen en het toezicht op de juiste invulling van de wedstrijdformulieren. Ondanks een 40-urige werkweek
organiseert hij ook een succesvolle banketstaven actie waarbij de club in twee weken tijd ongeveer 1800 banketstaven verkoopt.
Dat levert mooie extra inkomsten op natuurlijk. Albert speelt daarnaast nog in het eerste herenteam. Zelf plaatst hij zich niet op de
voorgrond en dus verdient hij het om in het zonnetje te worden gezet."
Henk Pel
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Uitgeest
Club: TTV Uitgeest
,,Wat doet Henk eigenlijk niet voor onze club? Hij geeft de jeugd training en zet zelf - de door hem aangeschafte - tafels neer in de
speelzaal week in, week uit. Hij wil de jeugd veel plezier laten hebben en heeft daarvoor een speciale koffer vol met
tafeltennishulpmiddelen gemaakt. Henk heeft bijvoorbeeld op eigen kosten een tafeltennisrobot gekocht. Daarnaast doet hij de
inkopen voor de bar. Niet via een groothandel, maar in zijn vrije tijd gaat hij alle winkels af om zo goedkoop mogelijk in te kopen.
Daarnaast organiseert deze supervrijwilliger de bestuursvergaderingen altijd bij hem thuis en maakt trouw de notulen. Kortom hij is
de olie in de motor van onze club en dus komt hij zeker in aanmerking voor deze titel."
Hans Wassink
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Heteren
Club: HTTC'71, Heteren
,,Hans is als vrijwilliger onmisbaar voor HTTC'71, inmiddels heeft hij ongeveer alle vrijwilligersfuncties binnen de club gedaan.
Tweemaal per week geeft hij de jeugd training en begeleidt hen bij competitiewedstrijden waarvoor hij ook het vervoer regelt. Ook
de senioren krijgen van hem training en hij adviseert alle leden over welke rubbers ze moeten nemen. Daarnaast is hij
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gesprekspartner namens ons met de gemeente voor een nieuwe accommodatie. Alsof het nog niet genoeg is, is Hans ook nog
gebouwbeheerder inclusief schoonmaak, bardiensten en de inkopen. Zonder hem zou de club het bijzonder moeilijk hebben, want
vrijwilligers staan zoals velen weten niet in de rij."
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