
afd. ZuidWest       

TOEZEGGINGEN TIJDENS REGIOVERGADERINGEN

Tijdens de regiovergaderingen die in januari en februari 2003 werden gehouden, zijn door het Afdelingsbestuur
diverse toezeggingen gedaan. Om deze niet te laten ondersneeuwen in het reguliere werk van de AB-leden, is
onderstaand overzicht gemaakt. U kunt het AB hier dus aan houden en op aanspreken.

1) Bekijken of  - naast de uitslagen - ook de persoonlijke resultaten tijdens competitie  door
wedstrijdsecretarissen ingevoerd kunnen worden op de website. Hierdoor zijn de persoonlijke resultaten
ook up to date te raadplegen.

2) Artikel in geMixed omtrent het hoe en waarom van Accountmanagement en wat de verenigingen daar van
gaan merken.

3) Vragenlijst omtrent de belangstelling voor het elektronisch verstrekken van diverse uitgaven, waarbij de
verenigingen en werkgroepleden dan kunnen kiezen voor een abonnement  op de elektronische en/of
papieren uitgaven:
a) Info ZuidWest
b) Competitieboek
c) Bestuursboek
d) Persoonlijke prestaties
e) Licentieboek

4) Opstelling maken van de besparingen en de extra uitgaven voor de verenigingen bij de overgang naar het
elektronisch verstrekken van informatie.

5) Navraag doen bij de verenigingen of zij nog geïnteresseerd zijn in de jaarlijkse Diploma's voor de
kampioensteams, of bijvoorbeeld alleen voor de jeugdteams.

6) Aan verenigingen doorgeven wanneer spelertjes worden uitgenodigd voor een regio-training en de
verenigingen tevens betrekken bij de voorbereiding van de trainingen, waardoor de afdelingstrainers ook
informatie krijgen over de spelertjes.

7) Meer bekendheid geven aan de website van de afd. ZuidWest door middel van een sticker op de
wedstrijdboekjes en via een concept voor een artikel in de verenigingsbladen.

8) Op de website de benaming bij de standen van de jeugd aanpassen (nu staat er steeds "jongens" in plaats
van Junioren en Aspiranten). Hiervoor is de afdeling wel afhankelijk van de software van de NTTB, maar
er wordt aan gewerkt.

9) Criteria voor het verkrijgen van een bepaalde licentie openbaar maken via Info ZuidWest en plaatsing op
de website.
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