Amsterdam 26 Juni 1996 - 2021
Aan de leden van de TSBN -Per adres aan de voorzitters en wedstrijdleiders

Betreft: TSBN 25 jaar
Beste sportvrienden.

Hierbij heb ik namens het bestuur van de TSBN het genoegen om de leden (en hun achterban) van de bond
te feliciteren met het 25 jarig bestaan van de TSBN. Zonder uw bijdrage hadden we het niet gekund.
Samen hebben we een bijzondere mijlpaal bereikt. Een reflectie naar het verleden is op zijn plaats. Maar
evenzo belangrijk is een blik naar de toekomst.
We mogen oprecht een woord van dank uitspreken naar onze bestuurlijke voorgangers die als pioniers een
en ander hebben neergezet. Daar zijn mensen onbaatzuchtig bezig geweest om de troefcallsport en
indirect de gemeenschap onbaatzuchtig te dienen. Op verenigings niveau, als lid van de bond dan wel als
bestuurders van de bond. Daar plukken we nu nog de vruchten van. Daar is hard voor samen gewerkt.
Indien de ontwikkelingen zich zo doorzetten dan komen we bij de viering van dit heuglijk feit ruim op
terug. Er is een reservering hiervoor en formeel is er een commissie aangesteld met de heer Roy Linger als
aanspreekpunt. Die gaat werken aan een event om dit samen te vieren.
25 Jaar TSBN komt niet zomaar tot stand. Het heeft een geschiedenis. Maar ook een toekomst.
Voor die toekomst zullen we ook hard voor moeten samenwerken. Uitgerekend vandaag, op onze dag, zijn
er verregaande versoepelingen in werking getreden. De RIVM en het Kabinet hebben deze dag voor een
ieder onvergetelijk gemaakt. Geniet daarvan in uw eigen kring en reserveer later om dat samen met de
bond dit nog eens gepast te doen. Het is u allen gegund na de afgelopen barre tijden. En die zijn nog niet
voorbij. Zie de situatie in ons moederland. Maar er is licht in de tunnel.
In Juli zal het bestuur vergaderen en daarna volgt een ALV. Op de agenda van beide vergadering zal onder
andere staan:
• Onder welke voorwaarden kunnen we verantwoord en veilig weer starten met wedstrijden onder
verantwoordelijkheid van de bond. Er zijn nl nog enige beperkingen die in acht genomen moeten
worden. .
• Bestuursverkiezingen. Hoe gaan we verder.

Nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt. Maak er een leuke dag van.
25jaar TSBN – dat hebben we samen gedaan. Geniet van deze dag.

Met sportieve groet,
R.A. de Vries (Voorzitter)
Namens een trots bestuur van de 25 jarige TSBN

