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Aan de landelijke- en afdelingsvrijwilligers van de Nederlandse Tafeltennisbond 
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Wij zoeken kandidaten voor de nieuwe Bondsraad 16 december 2022 
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Beste vrijwilligers, 
 
Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen is de nieuwe structuur van de Tafeltennisbond (met 
Kieskringen in plaats van afdelingen) door de Bondsraad aangenomen. De voorbereidingen om de 
nieuwe structuur op te bouwen en nieuwe leden voor de Bondsraad te werven is gestart. Op deze 
pagina: Kieskringen - NTTB, vinden jullie de indeling van de kieskringen. 
 
In afstemming met de huidige Bondsraad zijn wij vanuit het Bondsbureau op zoek naar kandidaten voor 
de nieuwe Bondsraad. Een aantal van de huidige Bondsraadsleden en sommige afdelingsbestuurders 
hebben al interesse hebben getoond. Los daarvan zijn wij op zoek naar kandidaten voor de kieskringen. 
Op onze website is een oproep geplaatst en ook is een brief aan alle verenigingen gestuurd, maar de 
ervaring leert dat een persoonlijke benadering de meeste kans maakt iemand te motiveren zich aan te 
melden.  
De gerichte vraag aan jullie, de vrijwilligers van de NTTB, is dan ook: kennen jullie personen die wij 
hiervoor kunnen benaderen? Heb je zelf al personen benaderd of zie je misschien een rol voor jezelf 
weggelegd?  
Wij zijn graag bereid om persoonlijk in gesprek te gaan met potentiële kandidaten. In dat gesprek 
kunnen we meer informatie geven en duidelijker toelichten wat de taken en verantwoordelijkheden van 
een Bondsraadslid zijn.  
 
Zoals in artikel 18 van het Algemeen Reglement vermeld staat, draagt een vereniging uit de betref-
fende kieskring een kandidaat voor. De kandidaat zelf hoeft niet per sé lid te zijn van die vereniging of 
een andere vereniging uit de kieskring, maar moet wél lid zijn (of worden) van de NTTB. Denk bijvoor-
beeld aan iemand met een nauwe band uit het verleden met een vereniging uit de kieskring, die inmid-
dels in een andere kieskring woont en daar lid van een vereniging is. Ook dan is een voordracht 
mogelijk. 
 
Kortom: ken je personen die wij kunnen benaderen? Je helpt ons enorm door ze bij ons voor te dragen 
zodat wij ze persoonlijk kunnen benaderen. Namen en eventuele contactgegevens kun je doorgeven 
aan Antoinette de Jong, via e-mail jong@tafeltennis.nl of telefonisch 06 5148 3663. Aanmeldingen 
worden, indien dat gewenst is, vertrouwelijk behandeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
Achim Sialino 
Algemeen Directeur 

https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/organisatie-ontwikkeling/kieskringen/
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