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Aan de besturen van de verenigingen in afdeling Noord (via de secretaris), 
het Bondsraadslid, 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 
Uitnodiging en concept-agenda ALV NTTB afdeling Noord 25 april 2022 
 
Referentie 
HB/AJ/2022.028 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Afdelingsledenvergadering van de NTTB afdeling 
Noord op woensdag 18 mei 2022, aanvang 20.00 uur. Deze vergadering wordt fysiek gehouden in 
Hotel Restaurant Onder de Linden, Brink 27 te Roden.  
 
Wilt u de aanwezigheid van uw vereniging en het aantal personen zo snel mogelijk doorgeven aan 
Antoinette de Jong, jong@tafeltennis.nl? Als uw vereniging onverhoopt deze mogelijk laatste ALV van 
afdeling Noord niet kan bijwonen vernemen wij dat ook graag. 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen (Samenstelling Team Noord – bijlage 1) 
4. Vaststellen notulen ALV Noord 15 september 2021 (bijlage 2) 
5. Vaststellen jaarverslag 2021 afdeling Noord (bijlage 3)  
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2021 afdeling Noord (bijlage 4 – wordt nagestuurd) 
7. Update aanhangsel competitiereglement deel III Noord (bijlage 5, 5a) 
8. Benoemen Bondsraadslid, plaatsvervangende Bondsraadsleden en AB-leden * 
9. Presentatie stand van zaken Organisatieontwikkeling 
10. Overleg met de afgevaardigde van de Bondsraad 
11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet. Wij hopen op een grote opkomst. 
 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
Namens het Hoofdbestuur      
 
 
 
 
Jan Simons 
Voorzitter a.i. NTTB Afdeling Noord 
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* Toelichting bij agendapunt 8:  
Benoemen Bondsraadslid, plaatsvervangende Bondsraadsleden en AB-leden  
 
Op dit moment zijn er een vacature voor de functie van plaatsvervangend Bondsraadslid en twee 
vacatures voor de functie van plaatsvervangend Bondsraadslid .  
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van het Afdelingsreglement kunnen belangstellenden/ 
kandidaten voor een functie als (plaatsvervangend) Bondsraadslid zich tot uiterlijk 10 dagen voor de 
vergadering (8 mei) schriftelijk melden bij Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl). De 
kandidaatstelling dient voorzien te zijn van een voordracht door 10 personen, die elk lid moeten zijn 
van een van de lid-verenigingen of de titel Erelid of Lid van Verdienste van de afdeling, met dien 
verstande dat ten minste drie verschillende tot de afdeling behorende lid-verenigingen worden 
vertegenwoordigd. Bij de kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat zijn 
gevoegd, waaruit blijkt dat hij/zij bereid is een benoeming voor de volle periode van 3 jaar te 
aanvaarden. 
 
De functies van afdelingsvoorzitter, afdelingssecretaris en afdelingspenningmeester zijn vacant en 
worden op dit moment waargenomen door het Hoofdbestuur. 
 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Afdelingsreglement kunnen belangstellenden/ 
kandidaten voor een functie als Afdelingsbestuurslid zich tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering (8 
mei) schriftelijk melden bij Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl). De kandidaatstelling dient 
voorzien te zijn van een voordracht door 10 personen, die elk lid moeten zijn van een van de lid-
verenigingen of de titel Erelid of Lid van Verdienste van de afdeling, met dien verstande dat ten minste 
drie verschillende tot de afdeling behorende lid-verenigingen worden vertegenwoordigd. Bij de 
kandidaatstelling moet een schriftelijke verklaring van de kandidaat zijn gevoegd, waaruit blijkt dat 
hij/zij bereid is een benoeming voor de volle periode van 3 jaar te aanvaarden. 
 
 
 


