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Algemene Ledenvergadering afdeling ZuidWest mei       

 
Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest 
 onderscheiden leden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 persoonlijke leden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 Hoofdbestuursleden t.a.v. Dhr. Kees Kamp en Dhr. Jan Simons 
 
Kopie: Hoofdbestuur NTTB 

Bondsbureau NTTB t.a.v. Mevr. Antoinette de Jong, Dhr. Marcel Borst, Dhr. Achim Sialino,  
Dhr. Nanning van der Hoop en Mevr. Ingrid Koppelman 

 
  ZuidWest, 2 mei 2014 
 
Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 28 mei 2014 
 
Geachte dames en heren, beste clubbestuurders en overige kaderleden, 
 
Zoals gebruikelijk organiseert afdeling ZuidWest haar jaarlijkse ALV in Cultureel Centrum Fidei et Arti,  
Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch. Deze vindt dit jaar plaats op woensdagavond 28 mei 
2014. Voor deze algemene ledenvergadering nodigen we jullie bij dezen officieel uit. Deze vergadering 
start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie/thee klaar. 
 
Deze reguliere algemene ledenvergadering heeft een bijzondere betekenis en wordt daarmee uniek in  
de geschiedenis. In augustus 2012 is de afdeling ZuidWest met instemming van de ALV op 30 mei 
2012 gestart met de pilot van haar nieuwe bestuursmodel. Twee jaar later – 28 mei 2014 – besluit de 
ALV samen met het Hoofdbestuur over de voorzetting en financiering van dit bestuursmodel. Daarmee 
beëindigt de afdeling officieel de pilot periode van dit bestuursmodel. De eindrapportage van de 
evaluatiecommissie – inclusief voorstel voor de financiering hiervan – is daarvoor belangrijke 
informatie die u bij deze uitnodiging aantreft. Helder mag zijn dat er voor dit onderdeel ruimschoots 
bespreektijd is gepland.   
 
Verder zullen reguliere onderwerpen als het jaarverslag, de jaarrekening 2013, voorlopige begroting  
2015 maar ook andere informatieve onderwerpen aan de orde komen. De officiële agenda voor deze  
ALV ontvang je medio mei evenals de diverse (financiële) vergaderstukken. Zoals je inmiddels  
van ons gewend bent, sluiten we deze ALV wederom af met een informele ‘nazit’.  
 
Graag vernemen we uiterlijk vrijdag 23 mei a.s. of je aanwezig zult zijn en namens welke vereniging 
en/of afdelingsfunctie je dit doet. Graag middels een e-mail naar Ruud van Beest (vanbeest@nttb-
zuidwest.nl). Indien je vereniging verhinderd is, stellen wij het op prijs als je ons dit ook laat weten. Dit 
geldt ook voor eventuele vragen en/of agendapunten die je aan de orde zou willen stellen. 
 
Wij ontmoeten je graag op 28 mei aanstaande. 
 
Mede namens de evaluatiecommissie, 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Ruud van Beest en Ineke de Graaf 
Afdelingsmanagers NTTB ZuidWest 


