
MEMO	  

Aan:	   	   Harry	  van	  der	  Steen	   	   	   	   	   Cc.	   Han	  van	  der	  Zijden	  
	   	   Marlies	  Somers	  
	   	   Ronald	  Brekelmans	  
	  

Van:	   	   Ineke	  de	  Graaf	   	  
	   	   Ruud	  van	  Beest	  
	  

Datum:	  	   21	  april	  2015	  
	  

Betreft:	  	   Klankbordgroep	  NTTB	  afdeling	  ZuidWest	  
	  
In	  opdracht	  van	  de	  ALV	  ZuidWest	  (mei	  2014)	  start	  de	  afdeling	  ZuidWest	  in	  2015	  met	  een	  
klankbordgroep.	  Deze	  klankbordgroep	  is	  het	  vervolg	  op	  de	  evaluatiecommissie	  bestuursmodel	  
ZuidWest.	  
	  

Op	  dinsdag	  17	  maart	  is	  deze	  klankbordgroep	  in	  potentiële	  samenstelling	  bijeen	  geweest.	  Daarbij	  is	  	  
met	  name	  gesproken	  over	  de	  inhoudelijke	  taakstelling,	  samenstelling	  en	  praktische	  zaken.	  	  
Hierbij	  het	  resultaat	  daarvan.	  
	  

Samenstelling	  Klankbordgroep:	  
-‐ Harry	  van	  der	  Steen	  (Budilia);	  
-‐ Marlies	  Somers	  (HOTAK	  ‘68);	  
-‐ Ronald	  Brekelmans	  (Red	  Star	  ’58,	  Goirle)	  
-‐ (Plv.)	  Bondsraadslid	  
-‐ Afdelingsmanagers	  

Voor	  financiële	  zaken	  is	  Dhr.	  Roland	  van	  de	  Heuvel	  op	  verzoek	  van	  deze	  klankbordgroep	  en/of	  
afdelingsmanagers	  beschikbaar.	  	  Desgewenst	  zullen	  ook	  andere	  inhoudelijke	  experts	  uit	  de	  afdeling	  
ZuidWest	  gevraagd	  worden	  te	  participeren	  op	  verzoek	  van	  leden	  van	  de	  klankbordgroep.	  
	  

Taakstelling	  Klankbordgroep:	  
-‐ Initiëren	  en	  adviseren	  over	  inhoudelijke/sporttechnische	  onderwerpen:	  

o Alternatieve	  competitievormen	  i.s.m.	  competitieleiding	  afdeling;	  
o Afdelingskampioenschappen	  i.s.m.	  commissie	  Toernooien	  &	  Wedstrijden;	  
o Trainerspotentieel	  &	  spelniveau	  en	  de	  samenwerking	  van	  verenigingen	  hierin;	  

-‐ Ledenwerving/-‐binding.	  Ontwikkeling	  van	  een	  verenigingstoolkit	  o.b.v.	  Alexandria;	  
-‐ Onafhankelijke	  monitoring	  &	  toetsing	  resultaat/inzet	  afdelingsmanagement	  (Jaarplan	  en	  

voortgangsrapportages	  o.b.v.	  aantal	  meetbare	  prestatie-‐indicatoren	  hanteren	  we	  daarbij	  als	  
structuur).	  

Taakstelling	  wordt	  uitgewerkt	  naar	  concrete	  doelstellingen	  &	  planning	  gerelateerd	  aan	  jaarplan	  2015	  
van	  de	  afdeling.	  De	  klankbordgroep	  heeft	  geen	  uitvoerende	  taken.	  Deze	  liggen	  bij	  afdelingsmanagers	  
en	  op	  hun	  initiatief	  ingezette	  vrijwilligers(commissies).	  
	  

Overige	  praktische	  werkafspraken:	  
-‐ Geschatte	  tijdsbelasting:	  10	  dagdelen	  per	  jaar	  (m.n.	  avondbijeenkomsten).	  
-‐ De	  klankbordgroep	  gaat	  in	  deze	  samenstelling	  voor	  een	  jaar	  aan	  de	  slag.	  
-‐ Er	  wordt	  nog	  gezocht	  naar	  een	  vertegenwoordiger	  vanuit	  regio	  Zeeland.	  
-‐ Tijdens	  de	  ALV	  mei	  2015	  stelt	  de	  klankbordgroep	  zich	  voor	  en	  presenteert	  deze	  

taakstelling/aanpak.	  
-‐ Bijeenkomsten	  worden	  voor	  2015	  gepland.	  
-‐ Mei	  2016	  evalueren	  we	  het	  resultaat	  en	  functioneren	  van	  deze	  klankbordgroep.	  



	  

Commissie	  Bestuurlijke	  Vernieuwing	  
Deze	  commissie	  adviseert	  komend	  voorjaar	  de	  Bondsraad	  onder	  meer	  over	  organisatievorm	  en	  
taak/verantwoordelijkheid	  van	  de	  afdeling	  en	  haar	  bestuur	  binnen	  de	  NTTB-‐organisatie.	  Voor	  zover	  
dit	  betrokkenheid	  vanuit	  de	  afdeling	  ZuidWest	  vraagt	  –	  wordt	  dit	  door	  de	  afdelingsmanagers	  
uitgevoerd	  en	  waar	  nodig	  afgestemd	  met	  de	  klankbordgroep.	  	  	  
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