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Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de regio besturen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de (plv.) bondsraadsleden van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van het afdelingsbestuur van de NTTB afd. ZuidWest 
 
Betreft: Regiovergaderingen 2009 
  Arnemuiden, 14-12-2008 
 
Dames en heren, 
 
Zoals gebruikelijk sinds de oprichting van de NTTB afd. ZuidWest, worden in januari en 
februari 2009 weer de regiovergaderingen gehouden. Het afdelingsbestuur heeft er voor 
gekozen om - evenals in voorgaande jaren - in alle vijf de regio’s een bijeenkomst te 
beleggen.  
 
Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig zal zijn) wil tijdens deze 
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen: 
 

1. Inventarisatie en volgorde bespreekpunten 
Het AB zou graag zien dat vooral de verenigingen met agendavoorstellen komen. 
Leven er vragen of zijn er problemen: laat het ons weten! 

2. Vacatures binnen afdelingsbestuur 
De penningmeester, Chris van Dijk, en het bestuurslid Toernooien en Wedstrijden, 
Nico van Erp, hebben aangegeven hun functie ter beschikking te stellen tijdens de 
komende ALV. Opvolgers gezocht!!! 

3. Brainstormen omtrent nieuwe beleidsplan 
 Het beleidsplan 2006 – 2009 dient vervangen te worden door een beleidsplan 2009 – 

2012. 
 Het bestuur wil graag met de verenigingen van gedachte wisselen omtrent nieuw 

beleid, dit tegen de achtergrond dat handhaven van het oude plan voor de komende 
periode in feite stilstand betekent. 

 Het oude beleidsplan wordt ter informatie toegezonden. 
4. Alternatieve wedstrijdvormen 
 Adri Dam zal een inleiding houden en de discussie leiden over dit onderwerp.   
5. Nieuwe competitiemodule NAS 
6. Afdelingskampioenschappen 
7.  Technisch werk per regio 
 Een toelichting op de plannen gevolgd door een discussie. 
 

Stand van zaken actiepunten naar aanleiding van regiovergaderingen 2008 
De nascholingen worden laat bekend 
Is aandacht voor gevraagd bij organisatoren. 
 

Wanneer iemand lid is van 2 verenigingen wordt er dubbele basiscontributie en verzekering 
betaald. 
Is eis van de NTTB-verzekering. 
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Hoe lang duurt het voordat er voor nieuwe leden bondskaarten worden ontvangen? 
Is kwestie van NOC*NSF en weinig duidelijkheid over ontvangen. 
 
Gevraagd wordt naar een freeware-programma voor  verenigingsadministratie 
Niet kunnen achterhalen door afd. bestuur.  
 
Competitiespelen bij 2 verenigingen in verschillende afdelingen.  
Het bestuur is van mening (na consultatie deskundigen) dat het competitiereglement 
gewijzigd dient te worden.De competitiecommissie is gevraagd hiervoor een aanzet te 
geven. Door ziekte en afwezigheid Richard Heil nog geen actie ondernomen op dit punt. 
 
Gesteld wordt dat de promotie/degradatie regeling niet altijd duidelijk is. Heeft een 
vereniging “recht” op een plaats in een bepaalde klasse? 
Wordt voortaan extra duidelijk in competitieprogramma vermeld. 
 
Kunnen verenigingen een beroep doen op de WMO regeling voor bijvoorbeeld schoonmaak- 
of beheerswerkzaamheden.  
Valt nu onder “Combinatiefunctionaris” een regeling via de gemeenten (zie 
verenigingsmailing dd. 12/12/2008 aan verenigingssecretarissen). 
 
Een vereniging heeft tweemaal een opmerking geplaatst op het wedstrijdformulier en nooit 
meer iets gehoord.  
Door ziekte en afwezigheid Richard Heil nog geen actie ondernomen op dit punt. 
 
 
De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
woensdag 7 jan. 2009  20.00 u. regio West-Brabant 
  Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / Oudenbosch 
 

maandag 19 jan. 2009  20.15 u. regio Noord-Oost Brabant 
  ttv PJS / Deken van Oss-straat 1 / Vught 
 

dinsdag 27 jan. 2009 20.00 u. regio Zuid-Oost Brabant 
  ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel 
 

woensdag 4 febr. 2009 20.00 u. regio Zeeland 
  De Stenge / Stengeplein 1 / Heinkenszand 
 

maandag 2 maart 2009 20.00 u. regio Midden-Brabant 
  Red Star ’58 / Vendelierhof 1A / Goirle 
 

Verenigingen die nog wedstrijdboekjes nodig hebben, kunnen dit tijdig aan Ria Elshof doorgeven,  
zij zal er voor zorgen dat deze op de vergaderingen aanwezig zijn. Ria Elshof / Plutostraat 17 / 
5694 SV Son en Breugel / tel. 0499 47 62 22 / e-mail: ria.leon.elshof@gmail.com 
 
 

Namens het bestuur NTTB afd. ZuidWest 
 

Jan Mijnsbergen (secretaris)     
 
 

N.B.:  Noteert u ook alvast de datum van de Afdelingsledenvergadering: 
 donderdag 14 mei 2009 te Oudenbosch 
 
 


