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Onderwerp Datum 
Stand van zaken organisatie NTTB Afdeling ZuidWest 23 oktober 2020 
 
Kenmerk  
NTTB/IdG/2020.101 
 
 
Aan: 
- Voorzitters en secretarissen van de verenigingen in ZuidWest 
- Afdelingskaderleden van ZuidWest 
 
Kopie: 
- Stefan Heijnis (Hoofdbestuur) 
- Antoinette de Jong (Bondsbureau) 
 
 
Beste verenigingsbestuursleden en afdelingskaderleden, 
  
Op woensdag 14 oktober is de (uitgestelde) ALV van ZuidWest gehouden. 
Voorzitter Jeroen Engelhart is tijdens deze ALV afgetreden. Dit betekent dat alleen Mick van Hoof in zijn 
rol als penningmeester nog lid is van het afdelingsbestuur van ZuidWest. Dit heeft tot gevolg dat het 
Hoofdbestuur, samen met Mick, de afdeling voorlopig zal besturen. Stefan Heijnis is hiervoor het 
verantwoordelijke Hoofdbestuurslid.  
 
Op dinsdag 20 oktober heeft Jeroen Engelhart zijn werkzaamheden overgedragen. 
We gaan nu op zoek naar 2 of 3 nieuwe bestuursleden, die samen met Mick een nieuw bestuur gaan 
vormen. 
 
Afdelingsondersteuner Tamara Jacobis stopt per 1 november. Omdat de afdelingsondersteuner 
aangestuurd wordt door het afdelingsbestuur en dit bestuur nu onvoldoende bemenst is, wordt er op 
korte termijn geen vacature uitgezet. 
Uiteraard wordt er wel, vanuit de landelijke NTTB, voor gezorgd dat de lopende werkzaamheden binnen 
ZuidWest door kunnen gaan. 
 
Stefan heeft nu (met Mick) de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hij zal het operationele deel afstemmen 
met directeur Achim Sialino. Ineke de Graaf, in haar rol als coördinator afdelingsondersteuning, zal Achim 
hierbij ondersteunen en onder andere de werkzaamheden van de afdelingsondersteuner coördineren. Op 
deze manier willen we de komende tijd overbruggen en de lopende zaken binnen de afdeling 
continueren. Vanuit de overbruggingsperiode gaan we een mogelijk nieuw bestuur een goede start 
geven. 
Voor bestuurlijke zaken kun je tot nader order terecht bij Stefan Heijnis en/of bij Mick van Hoof.  
Voor operationele zaken kun je contact opnemen met Achim Sialino en/of Ineke de Graaf. 
In de bijlage van deze brief vind je de vacaturetekst voor nieuwe afdelingsbestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Hoofdbestuur van de  
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
Achim Sialino 
Directeur 


