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Uw kenmerk
Bestuurlijke zaken

Geachte verenigingsbestuurder,
Het nieuwe tafeltennisseizoen staat voor de deur. Na een zomer waarin we allemaal weer bijgetankt
hebben, richten we ons op een seizoen vol activiteiten, speelplezier en uiteraard ook de nodige
uitdagingen. Om u daarbij te helpen willen we graag elk seizoen starten met een seizoensplanner met
daarop belangrijke data vanuit de NTTB.
Zo weet u bijvoorbeeld nu al wanneer de finale van Table Stars the Battle plaatsvindt, maar bent u al
begonnen met de voorbereidingen voor de lokale voorronde, uw eigen basisscholenkampioenschap?
Ook starten er elk najaar nieuwe opleidingen om uw kader de juiste handvaten te geven voor het werven
en behouden van leden. Werven van kandidaten voor die opleidingen, wanneer doet u dat? De data voor
de trainersopleidingen zijn al voor de zomervakantie bekend.
Deze planner is tot stand gekomen op initiatief van het bondsbureau, maar is met een twintigtal
bestuurders besproken die allen enthousiast waren over de opzet. Zij gaven nog extra input op taken en
data specifiek op de vereniging gericht. Die informatie heb ik in deze brief bijgevoegd als input voor een
eigen versie van de seizoensplanner.
Het document is in Excel opgemaakt, u kunt dus waar wenselijk zelf wat veranderen. Ons advies is: houd
alles op 1 A4, geef aan in de kolom “Doen we!” welke activiteiten het bestuur gaat uitvoeren, print deze
seizoensplanner en hang ‘m op. Zo weten uw leden wat er speelt, en bij wie ze kunnen aankloppen als ze
mee willen helpen in de uitvoer.
Enkele bestuurders gaven aan Google+ te gebruiken of een gedeelde agenda te hebben aangemaakt
met collega bestuurders om planners als deze met elkaar te delen, taken toe te wijzen en af te vinken.
Inhoudelijk zijn alle onderwerpen terug te vinden op één van de tabbladen op de NTTB website. Als u
vragen heeft, bel gerust met het bondsbureau. U vindt onze mailadressen en telefoonnummers op de
NTTB website. Maartje Snelders is verenigingsadviseur en kan u snel op weg helpen (snelders@nttb.nl).
Suggesties voor volgend jaar nemen we graag mee.
Een heel goede start gewenst van een nieuw seizoen tafeltennis. Veel succes en veel plezier,
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Ingrid Koppelman
Hoofd Sport- en Productontwikkeling
06-10789594 / koppelman@nttb.nl
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