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Beste tafeltennisliefhebber! 
 
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen als de nieuwe ad interim voorzitter 
van de Afdeling ZuidWest. Mijn naam is Jeroen Zoon en ik ben 44 jaar jong. Samen met mijn partner Susanne 
en 3 zoons Stan, Jack & Teun, ben ik woonachtig in Breda, waar ik sinds een jaartje zelf ook tafeltennis bij TTV 
Belcrum, net als mijn oudste 2 kinderen. 
Ik ben altijd wel een pingponger geweest en heb in mijn jeugd vele uren met mijn broer en vriendjes aan de tafel 
gestaan, waarbij we speelden om de prestigieuze gouden gordels, die we kopieerden van Hulk Hogan en The 
Ultimate Warrior. Daarbij gingen we regelmatig ook zelf helemaal verkleed de strijd met elkaar aan. Ik kijk dus 
erg uit naar het eerste(?) CLT (Celebrity Look-a-like Toernooi…😉). 
Ik woon centraal in ZuidWest, wat mij goed in staat stelt om ook uw vereniging een keer te komen bezoeken. Ik 
hoop hier in de toekomst zoveel mogelijk aan toe te komen. Helaas participeren we op dit moment in een 
anderhalvemeter maatschappij waarin sport en samenzijn slechts beperkt mogelijk is. En alhoewel tafeltennis 
niet als contactsport wordt gezien, spreek ik waarschijnlijk namens alle leden wanneer ik zeg dat ik het contact 
wel degelijk enorm mis. 
De huidige maatregelen brengen ons dus direct weer nieuwe uitdagingen en situaties waar we nog niet eerder 
mee te maken hebben gehad. Enerzijds zullen we geduld moeten hebben en de energie moeten opbrengen om 
op een verstandige wijze met de maatregelen om te leren gaan. Anderzijds vragen we verenigingen en hun 
leden om creativiteit en flexibiliteit te tonen in bijvoorbeeld openingstijden en trainingsmogelijkheden, om op deze 
manier een gepast aanbod te leveren. 
Voor vrijwel iedereen is dit een moeilijke en vervelende tijd. Voor leden, voor verenigingsbesturen en voor onze 
vrijwilligers. Zo ook voor ons als bestuur. Ik ga mijn schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat het 
gekozen beleid kan worden doorgevoerd en de toegewezen budgetten en initiatieven worden gerealiseerd. 
Daarbij zal ik de belangen van al onze verenigingen en leden zo goed mogelijk behartigen en vertalen richting de 
bond. 
Vanaf deze plek wil ik graag nogmaals Jeroen en Tamara bedanken voor al hun inzet en de energie die zij de 
afgelopen periode in de afdeling hebben gestoken! Zonder de inzet van al onze vrijwilligers zou het erg lastig 
worden om alles draaiende te houden. Dankjewel! 
 
Ik ben blij dat het Hoofdbestuur me het vertrouwen heeft gegeven en me benoemd heeft tot ad interim voorzitter. 
In het voorjaar hoop ik formeel door de ALV van ZuidWest benoemd te worden tot voorzitter.  
Ik heb inmiddels diverse gesprekken gevoerd en ben druk bezig om me in te werken. Dankzij de gevoerde 
gesprekken en de hulp van diverse mensen om me heen kan ik een goede start maken. Ik heb er zin in!  
 
Tenslotte nog een oproep aan andere leden die, net als ik, naast het spelen graag ook op een bestuurlijke wijze 
betrokken willen zijn met de sport. Binnen het huidige bestuur is namelijk nog plaats voor een aantal 
enthousiaste en betrokken bestuursleden. Besturen is zeker serieus en verantwoordelijk, maar vooral leuk en 
leerzaam! Heb je interesse? Stuur me dan een berichtje of bel me gewoon.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jeroen Zoon 
Voorzitter a.i. NTTB afdeling ZuidWest 
E-mail: voorzitter@nttb-zuidwest.nl 
Tel.: 06-39387808 
 


