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Aan de verenigingen van de afdeling West die de brief aan  
de leden van de Bondsraad hebben getekend 

ATTC, TTV Avanti, Docos Tafeltennis, GTV Vriendenschaar, HTTV-070,  

LTTV Scylla, MTTV Meerkerk, NTTC Nieuwerkerk, TTV Pingwins, TTV Reflex,  

TTV Salamanders, TTV Taveri, TTV Taverzo, TTV TOG, TTV TOV, TTV Pijnacker,  

TTV Reeuwijk, TTV Sassem, TTV SETT, TTV 21-Up en TTV  VVV 

p/a de secretaris 

cc: de betreffende verenigingsvoorzitters, Joop van Eijk en Luuk de Ruiter; voorzitter afdeling West 

 

 

 

 

 

Onderwerp Datum 

Reactie op uw brief aan de leden van de Bondsraad van 24 juni 2021 28 juni 2021 

 

Kenmerk 

HB/AJ/2021.034  

 

 
Geachte bestuurders van de 21 hierboven genoemde verenigingen binnen de afdeling West, 
 
U heeft in aanloop naar de bondsraadsvergadering van 26 juni 2021 een brief gestuurd aan de leden van 
de Bondsraad. Uw brief is door de leden van de Bondsraad ontvangen en in de vergadering besproken. 
 
Het Hoofdbestuur heeft van de Bondsraad de opdracht gekregen om u uit te nodigen voor een fysieke 
bijeenkomst om de inhoud van uw brief te bespreken, een toelichting op een aantal punten te geven en 
de zorgen die u hierin uit te bespreken. De Bondsraad heeft afgelopen zaterdag wel een besluit over de 
‘richting’ genomen. Veel van de door u voorgedragen punten betreffen de vervolgstappen (‘inrichting’) die 
in het najaar uitgewerkt moeten worden.  
 
Met het oog op de aankomende vakantieperiode stellen wij voor om op woensdag 25 augustus 2021 om 
19.30 uur de genoemde bijeenkomst te houden op het Bondsbureau, Kelvinbaan 48 in Nieuwegein. 
Graag horen wij zo spoedig mogelijk via jong@tafeltennis.nl wie wij op die datum in Nieuwegein mogen 
verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
mede namens de leden van de Bondsraad, 
 
Jan Simons 
voorzitter 
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