Kandidaatstelling Functiezetels Bondsraad NTTB
1. Inleiding
Tijdens de vergadering van de Bondsraad van de NTTB op 13 juni 2009 is het traject Bestuurlijke
Vernieuwing afgerond met de vaststelling van de nieuwe Statuten, Algemeen Reglement en
Afdelingsreglement.
De nieuwe structuur gaat in per 1 januari 2010. Onderdeel van de ‘nieuwe’ Bondsraad zijn acht
zogenoemde functiezetels, naast twee zetels per afdeling.
Tijdens de Bondsraad van 21 november 2009 worden de functiezetels middels een verkiezing
ingevuld. Personen worden gekozen voor een periode van drie jaar met als ingangsdatum 1 januari
2010.
De kandidaatstelling hiervoor is nu geopend. In dit document komt de inhoud van de functiezetels aan
bod, evenals de procedure. Separaat is een aanmeldingsformulier beschikbaar. De sluitingsdatum
voor aanmelding is 20 september 2009.
2. Inhoud van de functiezetels
De acht functiezetels zijn hieronder beschreven. Per functiezetel is beschreven waar de functie op is
gericht en in welke (beroeps)hoek kandidaten worden gezocht.
A. Financieel
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling financiële gezondheid NTTB
- beoordeling financiële consequenties van keuzes Hoofdbestuur
- beoordeling strategische keuzes vanuit een financieel meerjarenperspectief
Beroepsindicatie: accountant, controller, fiscalist.
Nb: deze functiezetel kan indien nodig ook opgevuld worden door een lid van de huidige Financiële
Commissie. De scheiding ligt dan voornamelijk tussen operationeel/strategisch en beleidsmatig. Door
het inzetten van een commissielid Financiële Commissie krijgt deze commissie een belangrijk
stemrecht binnen de Bondsraad.
B. Breedtesport
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling strategisch beleid ten aanzien van:
o ontwikkeling tafeltennissport voor doelgroepen
o ontwikkeling tafeltennissport algemeen
o ontwikkeling beleid versterking verenigingsstructuren
o ontwikkeling jeugdbeleid NTTB
o ontwikkeling beleid ledenwerving en -behoud
Beroepsindicatie: persoon met managementervaring die bereid is om de kwaliteit op beleidsniveau
door het land heen te beoordelen.
C. Wedstrijdzaken
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid ten aanzien van ontwikkeling competitie
- beoordeling beleid ten aanzien van alternatieve competitievormen
- beoordeling beleid ten aanzien van bondsscheidsrechters
- beoordeling beleid ten aanzien van ontwikkeling toernooien
Beroepsindicatie: kwaliteiten op beleidsniveau, competitieleider, toernooileider, bondsscheidsrechter.
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D. Topsport en talentherkenning
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid t.a.v. topsportontwikkeling
- beoordeling beleid t.a.v. talentherkenning en -ontwikkeling
- beoordeling beleid scouting
- beoordeling beleid begeleiding talenten
- beoordeling beleid t.a.v. begeleiding topsporters
Beroepsindicatie: topsportcoach, topsportbestuurder, ex-topspeler.
E. Organisatie
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid t.a.v. bondsstructuur
- beoordeling beleid werving en selectie HB en Bondsbureau
- beoordeling beleid inzake samenwerking andere sport(organisaties) en overheid
- beoordeling beleid interne communicatie (afdelingen)
Beroepsindicatie: bestuurder, directeur, bedrijfskundige, bestuurskundige.
F. Opleidingen
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid opleidingsstructuur/trainerslicenties
- beoordeling beleid organisatie opleidingen
Beroepsindicatie: onderwijskundige, opleider
G. Marketing/externe communicatie
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid t.a.v. presentatie tafeltennissport in de samenleving (marketingbeleid)
- beoordeling mediabeleid (externe communicatie)
- beoordeling beleid ten aanzien van sponsoring
- beoordeling accommodatiebeleid
Beroepsindicatie: Marketing/Pr professional, voorlichter.
H. Subsidies
Functiezetel is gericht op:
- beoordeling beleid verkrijgen en inzet subsidies
Beroepsindicatie: fondsenwerver, ambtenaar werkzaam met subsidiestelsels.
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3.Kandidaatstelling
Kandidaatstelling kan via het afdelingsbestuur lopen doordat het afdelingsbestuur leden uit haar
afdeling voordraagt voor plaatsing op de groslijst. Het afdelingsbestuur heeft zich vooraf vergewist van
de beschikbaarheid van de desbetreffende kandidaat. Het afdelingsbestuur meldt een kandidaat aan
bij de directeur van de NTTB via het aanmeldingsformulier.
Kandidaatstelling kan ook op persoonlijke titel geschieden. De kandidaat meldt zich aan voor de
groslijst middels het aanmeldingsformulier bij de directeur van de NTTB. Een kandidaat moet lid zijn
van de NTTB of lid worden direct na verkiezing.
Door de directeur van de NTTB wordt per functiezetel een groslijst van kandidaten opgesteld. Voor de
kandidaten wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarin nadere uitleg wordt gegeven over de
inhoud van de functiezetels, de verwachtingen ten aanzien van het functioneren in de Bondsraad en
de verkiezingsprocedure. Tevens wordt in deze bijeenkomst ingegaan op de procedure bij een
afwijzing.
De groslijsten worden aangeboden aan het College van Voorzitters. Dit college bestaat uit de acht
afdelingsvoorzitters. De directeur heeft een adviserende rol in dit college. Het College van Voorzitters
maakt per functiezetel een voordracht voor de bondsraad. De voordracht bestaat uit twee kandidaten.

4. Verkiezing functiezetels
De bondsraad stemt over de voordracht per functiezetel. Nadat een kandidaat is gekozen volgt
stemming over de overgebleven kandidaat met het voorstel hem/ haar te benoemen tot reservebondsraadslid voor de betreffende functiezetel.
Bij tussentijdsvertrek van een bondsraadlid met een functiezetel volgt het reserve bondsraadlid hem
op.
Stemprocedure;
1. Kandidaatstelling
a. Afdelingen kunnen kandidaten stellen voor de functiezetels.
b. Leden van de NTTB kunnen zich persoonlijk kandidaat stellen.
c. Niet leden kunnen zich persoonlijk kandidaat stellen, waarbij ze na verkiezing bereid
zijn direct lid te worden van de NTTB.
d. Kandidaten presenteren zich schriftelijk
i. Inhoud presentatie;
1. naam
2. woonplaats
3. lid van
4. (bestuurlijke) ervaring binnen NTTB of andere relevante organisaties
5. korte motivatie kandidatuur
e. Aanmeldingen verlopen via de Directeur van de NTTB.
f. Gekandideerde leden dienen lid te zijn of lid te worden van de NTTB.
g. Voor de kandidaten wordt in september 2009 een informatiebijeenkomst gehouden.
2. Samenstelling groslijst.
a. De Directeur NTTB stelt een verzamellijst op van alle kandidaten.
b. De Directeur NTTB is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke behandeling.
c. Het College van Voorzitters draagt per functiezetel 2 kandidaten voor aan de
Bondsraad.
3. De Bondsraad maakt per functiezetel een keuze uit de groslijst van het College van
Voorzitters.
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Waarborg democratisch proces;
1. Ieder lid van de NTTB kan zich kandidaat stellen voor één van de 8 functiezetels
2. Het College van Voorzitters bestaat uit personen die rechtstreeks door de
afdelingsledenvergaderingen zijn gekozen en hebben daarmee een mandaat van hun
achterban.
3. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de Bondsraad zelf. 16 leden van de Bondsraad zijn
rechtstreeks gekozen via de afdelingsledenvergadering en hebben daarmee een mandaat
verkregen van hun achterban.
4. De totale Bondsraad bestaat uit 24 leden en deze stemmen volgens het principe “one man,
one vote”.
Kandidaten die niet op de voordracht worden geplaatst krijgen een reactie vanuit het College van
Voorzitters. Deze reactie kan worden begeleid door de uitnodiging om een afspraak te maken voor
een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan de motivatie van de afwijzing en
een verkenning van de mogelijkheden om zich anderszins binnen de NTTB in te zetten.
Indien de kandidaatstelling op een functiezetel nihil is of beperkt blijft tot 1 kandidaat, dan houdt het
College van Voorzitters zich het recht voor om eventueel zelf mogelijke kandidaten vanuit hun
Afdelingen te benaderen en voor te dragen. Daarnaast is het aan de Bondsraad om dit proces nader
vast te stellen.
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