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Mijn naam is Jack Holten, ik woon in Hellevoetsluis (Zuid-Holland) en ben naast 
accountmanager ook directeur van een basisschool in Middelharnis. Ik ben geen 
onbekende in de tafeltenniswereld aangezien ik in het verleden diverse functies heb 
bekleed in de voormalige afdelingen Brabant en Holland West. Ook als consulent van de 
NTTB heb ik diverse verenigingen uit de huidige afdelingen West en Zuidwest bezocht in 
het kader van het Verenigingsbezoek en het Verenigings Ondersteunings Project (VOP). 

Account management is dé manier om de maatschappij te laten werken, vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. Dat moet ook in de sport verankerd kunnen worden. 
Daar wil ik graag aan mee werken. Het accountmanagement luistert naar de 
verenigingen, koppelt vraag en aanbod aan elkaar. De bedoeling van het 
accountmanagement is om enerzijds van de verenigingen zelf te horen waar die 
behoefte aan hebben; welke ondersteuning zij van de NTTB verwachten? Anderzijds 
kunnen de accountmanagers het beleid van de NTTB proberen uiteen te zetten bij de 
verenigingen. En als het allemaal echt goed loopt, moet het een 'zandlopermodel' 
worden: de bond gaat dan beleid maken naar aanleiding van de vragen en opmerkingen 
die bij verenigingen vandaan komen, en gaat daarmee weer terug naar de clubs.  

De NTTB heeft hoge verwachtingen van het Accountmanagement. Het 
Accountmanagement is een krachtig en efficiënt instrument om de vereniging, het 
fundament van onze tafeltennissport, te versterken. Het accountmanagement wordt 
vanuit het Bondsbureau in Zoetermeer gecoördineerd door Dos Engelaar. Vier 
accountmanagers zijn aangesteld. Elke accountmanager heeft twee afdelingen onder 
beheer. 

Hoe nu met mij in contact te komen? 
U kunt mij bellen, ontmoeten tijdens afdelingsbijeenkomsten, of e-mailen. Ik zal daarbij 
ook zelf contact met verenigingen zoeken. Ik hoop dit seizoen met veel vragen 
geconfronteerd te worden en met verenigingen in contact te komen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. De NTTB biedt u deze dienst gratis aan. Vragen proberen wij in ieder 
geval binnen vier weken te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 
Jack Holten 
holten@nttb.nl 
tel.nr 0181-31 92 15 (woensdagavond) 


