Aan:

de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest
de regiobesturen van de NTTB afd. ZuidWest
de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest
de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest
de afdelingsmanagers van de NTTB afdeling ZuidWest
onderscheiden leden van de NTTB afdeling ZuidWest

Kopie:

Hoofdbestuur NTTB t.a.v. Dhr. H. Valkenburg
Bondsbureau NTTB t.a.v. Mevr. A. de Jong en Mevr. I. Koppelman
ZuidWest, 8 oktober 2012

Betreft:

Regiovergaderingen NTTB afdeling ZuidWest, najaar 2012

Geachte dames en heren, beste clubbestuurders,
Op de ALV op 30 mei 2012 is besloten om twee afdelingsmanagers aan te stellen die onder meer de
taak van het afdelingsbestuur overnemen. Op 15 augustus zijn wij gestart als afdelingsmanagers
ZuidWest. We zijn inmiddels volop bezig om contact te leggen met diverse commissies en
functionarissen. We willen ook graag kennis maken met alle verenigingen in ZuidWest. Hiertoe
organiseren we in oktober regiovergaderingen in de vijf regio’s van ZuidWest. Daarvoor ontvingen jullie
onlangs al de vooraankondiging. Hierbij nodigen wij jullie officieel uit voor deze regiovergadering.
Indien je verhinderd bent op de regiovergadering van je eigen regio, ben je uiteraard welkom op een
van de andere geplande regiovergaderingen.

A–G–E–N–D–A
1.

20.00 uur. Opening & vaststellen agenda
• Als er onderwerpen zijn die niet in deze agenda vermeld staan ……

2.

20.10 uur. Kennismaking en toelichting nieuwe situatie

3.

20.20 uur. Mededelingen
• Vanuit ons
• Nieuws vanuit de verenigingen

4.

20.30 uur. Interactie tussen afdelingsmanagers en verenigingen
• Wat kunnen verenigingen voor elkaar betekenen?
Er worden binnen verenigingen en regio’s diverse activiteiten georganiseerd. We willen graag
goede voorbeelden uitwisselen en zoeken naar verdere samenwerking. Ook willen we kijken
naar de organisatiestructuur binnen de regio’s.
• Wat kunnen verenigingen voor ons betekenen?
We willen graag input vanuit de verenigingen op het te voeren beleid en we hebben ook leden
van de verenigingen nodig voor de uitvoering van de diverse taken.
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• Wat kunnen wij voor de verenigingen betekenen?
We willen toegevoegde waarde hebben, niet alleen door de coördinatie en ondersteuning van
de diverse werkgroepen en functionarissen binnen de afdeling, maar ook door aan te sluiten
op landelijke mogelijkheden en landelijk beleid binnen de NTTB en door contacten met voor
verenigingen relevante organisaties buiten de tafeltenniswereld.
5.

+ 21.15 uur. Sportbestuurlijke zaken
• Rol van de ALV in de toekomst
• Evaluatiecommissie
• Begroting en jaarplan 2013
• Financiën: declaraties en schwungsubsidie

6.

+ 21.30 uur. Project ‘Naar een veilig sportklimaat’

7.

+ 21.45 uur. Sporttechnische zaken
• Competitie en toernooien
• Technische zaken
• Opleidingen

8.

22.00 uur. Rondvraag

9.

22.10 uur. Sluiting en informeel contact

Met vriendelijke groet,
NTTB ZUIDWEST
Ruud van Beest en Ineke de Graaf
Afdelingsmanagers
Planning & Locatie regiovergaderingen zullen worden gehouden:
Datum
Maandag 15-10-2012

Tijdstip

Regio

20.00-22.30 Zeeland

Woensdag 17-10-2012 20.00-22.30 West Brabant
Maandag 22-10-2012

20.00-22.30 Noord Oost Brabant

Donderdag 25-10-2012 20.00-22.30 Midden Brabant
Dinsdag 30-10-2012

20.00-22.30 Zuid Oost Brabant

Locatie
TTV Cofely (Let op: ingang achterzijde)
Finlandweg 8, 4538 BL Terneuzen
TTV Vice Versa ’51
Albanoweg 3, 4731 VG Oudenbosch
TTV Never Despair
1e Rompert 9, 5233 EA Den Bosch
TTV TIOS ‘51
Bladelstraat 2a, 5045 CZ Tilburg
TTV ATTC ’77
Jan van Rixtelstraat 30, 5735 GA Aarle-Rixtel
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