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Onderwerp Datum 

Bijeenkomsten in mei 29 april 2014 

 

Kenmerk Uw kenmerk 

2014/NTTB/SPO/IK04 Sportontwikkeling 

 

 

Geachte vereniging, 

 
Graag maken wij u erop attent dat er de komende weken een aantal bijeenkomsten gepland staan waar 
uw vereniging (mogelijk) een uitnodiging voor ontvangt. Voor deze bijeenkomsten geldt dat ze niet voor 
alle verenigingen relevant zijn. Mocht uw vereniging niet een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen 
kunt u bij de genoemde contactpersoon informeren of er gelegenheid is om aan te sluiten. 
 
Damescompetitie 
Op zaterdag 17 mei van 13.00-15.00 houden we een bijeenkomst om de plannen te delen om op korte 
en langere termijn de damescompetitie te verbeteren. Uitgangspunten daarbij zijn dat we graag zien dat 
alle dames op het gewenste niveau kunnen spelen, de reisafstanden korter worden, er minder regels zijn 
om te komen tot een teamsamenstelling en/of indeling en er op termijn weer een instroom mogelijk is 
vanuit een landelijke meisjescompetitie. 
Op deze bijeenkomst is ook HB lid Jan Simons aanwezig. Het is de bedoeling dat met de uitkomsten van 
deze dag op korte termijn besluiten worden genomen. Het doel is instemming te bereiken over de 
najaarscompetitie. Een goede opkomst is dan ook heel belangrijk! 
Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van eerste en tweede divisie verenigingen (speelsters en bestuur) 
uit de landelijke damescompetitie. Maximaal 2 personen per vereniging. 
Locatie: Nationaal Denksport Centrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. WAGNER-zaal. 
Contactpersoon: Wianka Overbeeke (overbeeke@nttb.nl).  
 
Bedrijfstafeltennis  
Op donderdag 22 mei van 19.30 tot 21.30 houden we een bijeenkomst voor die verenigingen die via de 
enquête bedrijfstafeltennis hebben aangegeven bedrijfstafeltennis aan te bieden. Uitgangspunten van 
deze avond zijn te komen tot een model van kennisuitwisseling tussen verenigingen onderling op het 
onderwerp bedrijfstafeltennis, een model te ontwikkelen van kennisoverdracht op verenigingen die willen 
starten met het onderwerp, te komen tot een ondersteuningsaanbod vanuit de NTTB dat aansluit bij de 
behoeftes van de aanwezige verenigingen. 
Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van 37 met bedrijfstafeltennis actieve verenigingen die in de 
bedrijfstafeltennis enquête (Patrick Oeij) hebben aangegeven open te staan voor kennisdeling. 
Verenigingen die interesse hebben in bedrijfstafeltennis omdat ze al serieuze stappen hiertoe zetten, 
kunnen zich melden bij de genoemde contactpersoon. Maximaal 2 personen per vereniging. 
Locatie: Huis van de Sport, Wattbaan 31 – 49, 3439 ML Nieuwegein.  
Contactpersoon: Ingrid Koppelman (koppelman@nttb.nl). 
 
Arbitrage coördinator 
In de tweede helft van mei worden de 20 aangemelde arbitrage coördinatoren uitgenodigd voor een 
workshop. In de workshop wordt uitgelegd wat de arbitrage coördinator gaat betekenen voor de club. Een 
eerste glimp van de gloednieuwe online spelregelmodule zal getoond worden.  
Uitgenodigd zijn die verenigingen actief in het project Thuis in Tafeltennis (VSK) en die reeds de functie 
van arbitrage coördinator ingevuld hebben. Heeft u interesse in deze functie of heeft u interesse om 
kennis te nemen van het project Thuis in Tafeltennis (VSK), neem dan contact op met de contactpersoon. 
Locatie en tijdstip wordt per mail aan de betrokkenen verzonden. 
Contactpersoon: Nanning van der Hoop (vanderhoop@nttb.nl).  
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