Onderwerp
Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst paratafeltennis op zaterdag 14 april 2018
Aan:
Kopie naar:

Datum
19 januari 2018

de tafeltennisverenigingen met parasporters (coördinatoren paratafeltennis)
de afdelingsbesturen (secretarissen en afdelingsondersteuners), leden Team Parasport
en overige betrokkenen

Beste mensen,
Op zaterdag 14 april organiseert Team Parasport weer de jaarlijkse bijeenkomst voor en met alle
tafeltennisverenigingen met parasporters. Een groot aantal van jullie heeft inmiddels ervaring met deze
bijeenkomsten.
Door jullie ook nu tijdig te informeren hopen we dat weer veel verenigingen aanwezig kunnen zijn. Naast
de onderwerpen die we zelf inbrengen nodigen we jullie ook uit om zelf agendapunten aan te leveren.
Tafeltennis Beweegt! Team Parasport van de NTTB is enthousiast bezig met de toekomst van het
paratafeltennis in Nederland, en daarmee ook met de toekomst van jullie vereniging! In de jaarlijkse
bijeenkomst willen we stilstaan bij de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. We
zijn van mening dat we nog steeds op de goede weg zijn en gelukkig horen we dat ook terug in onze
contacten in het werkveld. Hoe dan ook: het is weer tijd om samen met jullie te kijken naar de kansen die
onze sport biedt voor onze doelgroep.
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 14 april in de nieuwe huisvesting van de NTTB:
Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein
We beginnen om 10.30 uur. Omstreeks 14.30 uur zullen we de vergadering afsluiten met een informele
nazit. En natuurlijk zorgen we ook voor een pauze met een lunch.
Zoals gezegd, er zijn mogelijk onderwerpen die jullie met elkaar en met ons willen bespreken. Dat horen
wij dan graag! Onderwerpen kunnen worden doorgegeven aan ondergetekende. Op de voorlopige
agenda staat in ieder geval al
* Onderwerpen aangedragen vanuit de verenigingen
* Subsidie en besteding vanuit de Johan Cruyff Foundation
* Gastspreker of uitgebreide introductie Marthijn van der Wal (inclusief visie verhaal NTTB)
* Wedstrijdsport
* Sportparticipatie: verenigingsondersteuning en ledenwerving
* Topsport en talentherkenning
* Spelregels (een terugkoppeling van hetgeen vorig jaar uitgebreid besproken is)
Willen jullie laten weten of je wel of niet aanwezig zal zijn op 14 april en zo ja, met hoeveel personen?
Graag ontvangen we jullie reactie uiterlijk 24 maart 2017. Kort daarna sturen we jullie de officiële
uitnodiging en agenda. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Wil Cattie: huwi.cattie@planet.nl.
We zien de reacties met belangstelling tegemoet en hopen jullie allemaal te zien op 14 april.
Met vriendelijke groet,
Namens NTTB Team Parasport
Ineke de Graaf
E-mail adres: teamparasport@tafeltennis.nl, tel.: 06-21282052
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