Ambassadeurs NK tafeltennis
De Nederlandse Tafeltennisbond organiseert de komende drie jaren de Nederlandse
kampioenschappen opnieuw in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Een fantastische
accommodatie is het toneel van hét tafeltennisevenement van het jaar. We willen onder het
motto “NK is van ons allemaal” op beide dagen een volle bak.
We gaan dit evenement promoten in het gehele land door ambassadeurs in te zetten. Ook in uw
afdeling zoeken we een aantal vrijwilligers, die deze taak van ambassadeur willen gaan vervullen. Dit
plan om op deze manier tafeltennisliefhebbers te stimuleren om de NK te bezoeken staat in de
kinderschoenen en zal daarom moeten groeien tot een “wervend geheel”. Wij hebben Jelmar
Starkenburg bereid gevonden om als enthousiaste spin in het web het voortouw te nemen. We
zullen inventief moeten zijn in de wervingscampagne, omdat de financiële beperkingen ons daartoe
dwingen én omdat we van mening zijn dat dat ook kan. Met de inzet van velen kunnen we er een nog
mooier NK van maken!
Wie zoeken wij?
•
•
•

Enthousiaste personen die een bijdrage willen leveren aan de NK
Vindingrijke personen die op een verantwoorde wijze initiatief durven nemen
Meedenkende personen die tijd en energie willen en kunnen steken in de NK

Wat zijn de taken van de ambassadeurs?
•
•
•
•

Zij zijn de schakel tussen de centrale organisatie en de (potentiële) bezoekers/deelnemers
Zij initiëren en coördineren in hun regio acties in nauwe samenwerking met de organisatie
Zij stimuleren deelname aan de side-events van het NK
Zij promoten de NK in de breedste zin van het woord

Wat is de beloning?
•
•

Toegangskaart voor de NK
Een goed gevulde Landstede Sportcentrum, het Theater van de (Tafeltennis) Sport

Aanmeldingen kunnen via Peter Hanning (hanning@nttb.nl) worden doorgegeven. Eventuele vragen
en suggesties kunnen ook aan Peter worden gesteld via 06-10612773 (bij voorkeur na 17.00 uur).

#NKVANONSALLEMAAL

