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Bijlage 3 ALV NTTB West 12 november 2020 

Verkiezing lid Afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur bestaat op dit moment uit twee leden waarbij de voorzitter ook (interim) de 
functie van secretaris waarneemt. Dit was acceptabel omdat de plannen van de taskforce van de 
NTTB waren om per 1 januari 2021 een nieuwe NTTB-organisatie operationeel te hebben waarin 
vermoedelijk geen afdelingen meer in zouden bestaan. 

De Taskforce gaat komende Bondsraad (21 november 2020) haar opdracht teruggeven. Dit betekent 
dat er geen nieuwe organisatie inrichting per 1 januari 2021 zal zijn en het Afdelingsbestuur 
versterking kan gebruiken. Wij hebben Jeffrey Tempelman bereid gevonden tot het Afdelingsbestuur 
toe te treden. 

Jeffrey is lid van TTV de Repelaer waar hij onder meer wedstrijdsecretaris senioren en 
wedstrijdsecretaris jeugd is en de website beheert. Sinds het voorjaarscompetitie is Jeffrey ook op 
afdelingsniveau betrokken als competitieleider jeugd, een functie waar hij voor het einde van dit jaar 
mee gaat stoppen. 

Voorstel 1: Jeffrey Tempelman benoemen als lid van het bestuur van de Afdeling West 

 

Andere kandidaten voor de functie als lid van het Afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor 
de ALV worden voorgedragen. Conform artikel 8 van het Afdelingsreglement kan men zich tot uiterlijk 
2 november 2020 bij de Afdelingssecretaris (secretaris@nttb-west.nl) schriftelijk kandideren voor de 
betreffende functies, waarbij iedere kandidaat moet worden voorgedragen door ten minste 10 
personen, die elk lid moeten zijn van één van de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1 van het 
Afdelingsreglement, of behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden, echter met dien 
verstande dat onder dit aantal ten minste drie verschillende tot de Afdeling behorende lid-
verenigingen worden vertegenwoordigd. Tevens moet bij elke kandidaatstelling een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat gevoegd moet zijn waaruit blijkt dat hij/zij voor de volle periode bereid is 
de benoeming te aanvaarden.  

 


