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Verenigingsbijeenkomst afdeling ZuidWest

Aan:

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

Kopie:

Hoofdbestuur NTTB t.a.v. Dhr. K. Kamp
Bondsbureau NTTB t.a.v. Dhr. A. Sialino, Mevr. A. de Jong en Mevr. I. Koppelman
ZuidWest, 9 oktober 2014

Betreft:

Uitnodiging verenigingsbijeenkomst op zondag 16 november 2014

Geachte dames en heren, beste clubbestuurders,
Afgelopen voorjaar – op 11 maart 2014 – heeft er in ZuidWest een extra verenigingsbijeenkomst plaatsgevonden
waarbij uw vereniging heeft kunnen spreken met het Hoofdbestuur en het Bondsbureau. Tijdens deze
bijeenkomst is de afspraak gemaakt dat het Hoofdbestuur en het Bondsbureau jullie graag en met enige
regelmaat opnieuw ontmoet om ontwikkelingen maar ook plannen en beleid(svoornemen) met jullie te
bespreken.
Voor een nieuwe ontmoeting met het Hoofdbestuur en Bondsbureau is een bijeenkomst gepland op
zondagmiddag 16 november 2014 aanstaande in Tilburg (Sporthal T-Kwadraat, Olympiaplein 382
(Stappegoorweg), 5022 DX Tilburg). Zij ontmoeten je vereniging graag tijdens het A-jeugdranglijsttoernooi dat die
dag ook gespeeld wordt. Een mooie gelegenheid om de beste jeugd uit Nederland te zien spelen en die middag
het Hoofdbestuur te ontmoeten. Dit laatste is officieel gepland van 13.00 tot 15.30 uur. Vanaf 12.30 staat
daarvoor de koffie/thee klaar.
Gespreksonderwerpen
Het hoofdbestuur en ook het Bondsbureau is gestart met de voorbereiding voor een nieuw meerjarenbeleidplan
voor de komende jaren. Dat zal een belangrijkst gespreksonderwerp zijn deze middag. Natuurlijk komen er ook
andere interessante onderwerpen aan de orde. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Presentatie stand van zaken NTTB (extra activiteiten met SMART doelstellingen)
3. Ideeën voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan
4. Onderwerpen vanuit de verenigingen (graag vooraf kenbaar maken)
5. Rondvraag
Volledigheidshalve laten wij je weten dat deze verenigingsbijeenkomst in alle afdelingen van de NTTB plaatsvindt
- onder meer ter voorbereiding van de Bondsraad van 22 november aanstaande.
Samen met het Hoofdbestuur hopen we op een goede opkomst.
We stellen het zeer op prijs als je ons vooraf laat weten dat je aanwezig zult zijn. Dit kun je doen door een emailbericht te sturen aan vanbeest@nttb-zuidwest.nl. Dit geldt ook voor vragen die je wilt stellen en/of je
afmelding.
Wij ontmoeten je graag op 16 november 2014 aanstaande.
Mede namens Hoofdbestuur en Bondsbureau.
Met vriendelijke groet,
NTTB ZUIDWEST
Ruud van Beest en Ineke de Graaf
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