
                                  Secretaris: Jan Mijnsbergen
                                     Boekweitstraat 13 / 4341 KD Arnemuiden
                                    tel. (0118) 60 24 78 /  fax: (0118) 60 34 54

                           e-mail: jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl

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

Datum: 30-12-2002

Dames en heren,

Zoals in Info ZuidWest reeds aangekondigd, worden in januari en februari 2003 weer de
regiovergaderingen van de afdeling ZuidWest gehouden. Het afdelingsbestuur heeft er voor
gekozen om weer in alle 5 de regio’s een bijeenkomst te beleggen.

Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig wil zijn) wil tijdens deze
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen:

•  De notitie: "Beter een goede buur dan een verre afdeling" betreffende het nut van
regionale samenwerking (deze notitie is met de laatste geMixed reeds meegezonden)

•  Planning trainerscursussen
•  Website (ervaringen, wensen)
•  In electronische vorm uitgeven van

Info ZuidWest
Competitieboek
Persoonlijke prestaties
Licentieboek
Bestuursboek
geMixed

•  Accountmanagement (zie: bijgaande notitie)
•  Technische zaken
•  Afdelingskampioenschappen
•  Senioren meerkampen
•  Aanvulling adviescommissie competitie
•  Handhaving diploma's kampioensteams

Uiteraard kunnen het regiobestuur en de verenigingen ook nog zaken op de agenda
plaatsen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail bij ondergetekende.



De regio vergaderingen zullen worden gehouden:

Dinsdag 14 jan. 2003 20.00 uur regio West-Brabant
Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / Oudenbosch

Maandag 20 jan. 2003 20.00 uur regio Noord-Oost Brabant
OTTC / Sportpark Rusheuvel / Spitsbergenweg / Oss

Dinsdag 28 jan. 2003 20.00 uur regio Zuid-Oost Brabant
ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel

Maandag 3 febr. 2003 20.15 uur regio Midden-Brabant
ttv Irene / Insulindestraat 3a / Tilburg

Woensdag 19 febr. 2003 20.00 uur regio Zeeland
Ons Dorpshuis / Berghoekstr. 3 / Kruiningen

Verenigingen die nog wedstrijdboekjes of formulieren voor de ledenadministratie nodig
hebben, kunnen dit tijdig aan Ria Elshof doorgeven, dan zal er voor gezorgd worden dat
deze op de regio-vergaderingen aanwezig zijn.
Ria Elshof / Plutostraat 17 / 5694 SV Son en Breugel
tel. 0499 47 62 22 / e-mail: ria.leon.elshof@hetnet.nl

Namens het Afdelingsbestuur

Jan Mijnsbergen (secretaris)


