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Aan: de besturen van de verenigingen in afdeling Noord (via de secretaris), 

de Bondsraadsleden, leden van de commissies, ereleden en leden van verdienste, persoonlijke leden, 

Afdelingsfunctionarissen en Competitieleiders afdeling Noord 

 

Cc: waarnemend AB afdeling Noord, Afdelingsondersteuner Noord,  

voorzitters en penningmeesters van de verenigingsbesturen 

 
 
 
 
 

Onderwerp  Datum 

Terugtreden voorzitter a.i.  3 december 2021 

 
 
Beste bestuursleden van de verenigingen en kaderleden van de NTTB Afdeling Noord, 
 
Met ingang van 1 januari 2022 zal ik mijn functie als interim voorzitter van de afdeling neerleggen.  
De combinatie van een nieuwe, meer dan fulltime, baan met zeer onregelmatige werktijden en een 
jong gezin vergt te veel van mijn tijd om ook nog een voorzitterschap op adequate wijze uit te voeren. 
Binnen het Hoofdbestuur zal worden nagedacht over de invulling van het bestuur en hoe de taken 
binnen de afdeling zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. 
 
Bij deze wil ik een oproep doen aan iedereen die tijd en zin heeft om een extra bijdrage te leveren. 
Zoals bij velen van jullie bekend is staan de besturen van de afdelingen aan de vooravond van een 
overgang naar een nieuwe organisatievorm. De afdelingsbesturen zullen verdwijnen en er zal 
centraler aangestuurd worden, met daarin veel ruimte voor de uniekheid die elke regio heeft. Hiervoor 
is elke vorm van hulp welkom. Aanmelden kan via de e-mail van de voorzitter 
(voorzitter@nttbnoord.nl) of via het mailadres van de secretaris (secretaris@nttbnoord.nl).  
 
Tot slot wil ik via deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar inzet binnen de afdeling, vereniging of 
voor de tafeltennissport in zijn algemeenheid. Jullie inzet zorgt ervoor dat de sport levend blijft en 
iedereen kan blijven genieten van ons fantastische spel. 
 
Ik wens jullie het allerbeste. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Frikken 
Voorzitter a.i. 
NTTB Afdeling Noord 
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