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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 2012 
 
  Arnemuiden, 08-01-2012 
 
 
Dames en heren, 
 
Allereerst voor jullie allen een goed, gezond en sportief 2012. 
Zoals gebruikelijk sinds de oprichting van de NTTB afd. ZuidWest, worden in januari en 
februari 2012 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. Wel zal de agenda grotendeels in het teken staan van de bestuurlijke problemen 
in de afdeling. 
 
 
 

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. Notulen van de 5 regio-vergaderingen 2011 
 Zie bijlagen: Notulen van de verschillende regiovergaderingen 
 
3. Voortgang Actiepunten Regiovergaderingen 2011 
 Zie bijlage: Actiepuntenpunten Regiovergaderingen 2011. 
 
4. Inleiding door het Afdelingsbestuur 
 
5. Inleiding door Commissie Bestuursmodel NTTB afd. ZuidWest 
 Zie toelichting 
 
6.  Interactie met de verenigingen: discussie over hoe ZuidWest moet of kan gaan 

worden 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 
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Toelichting: 
Na het in november door het AB gehouden overleg is de Commissie Bestuursmodel NTTB 
Afdeling ZuidWest ingesteld. Deze commissie bestaat uit Edgar Verkooijen, Han van der 
Zijden, Ton van Happen, Bram Houterman en Ineke de Graaf. Het doel van deze commissie 
is om te komen tot een voorstel betreffende hoe de afdeling ZuidWest georganiseerd zal 
zijn vanaf de ALV in het voorjaar van 2012. Vanuit deze commissie zullen steeds een paar 
leden bij de verschillende regiovergaderingen aanwezig zijn. Zij zullen vertellen over het 
verloop van hun werkzaamheden en zij willen ook graag luisteren naar de 
vertegenwoordigers van de verenigingen. 
 
 
Namens het bestuur NTTB afd. ZuidWest 
 
 

Jan Mijnsbergen  
  
 
 
 
 
De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
 
maandag 9 januari 2012  20:00 u. regio Noord-Oost Brabant 
  Never Despair / 1e Rompert 9 / 5233 EA Den Bosch 
 
donderdag 19 januari 2012 20:00 u. regio Zeeland 
  Dorpshuis Ostpit / Vanderbijlparkstraat 1 
  4436 AC Oudelande 
 
dinsdag 24 januari 2012 20:00 u. regio Zuid-Oost Brabant 
  ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / 
  5735 GA Aarle-Rixtel 
 
woensdag 1 februari 2012 20:00 u. regio West-Brabant 
  Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / 4731 VG Oudenbosch 
 
maandag 6 februari 2012 20:00 u. regio Midden-Brabant 
  Red Star ’58 / Vendelierhof 1A / 5051 JW 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 

 


