
 

 

Aan de leden van de 

Nederlandse Basketball Bond 

 

 

Nieuwegein, 19 maart 2020 

 

 

Onderwerp: brief voorzitter aan leden 

 

 

Beste leden van de NBB, 

 

Op 13 februari 2010 werd ik gekozen tot voorzitter van de NBB en 

samen met mij werd een heel nieuw bestuur gevormd. Op 21 maart zal 

ik, na een periode van tien jaar, de voorzittershamer overdragen 

aan Joop Brakenhoff die door u per die datum gekozen is. 

 

Ik kijk terug op een heel bewogen periode met aanvankelijk veel 

verloop in het bestuur om verschillende redenen. In 2011 trad 

Jelle Witvoet toe tot het bestuur en een jaar later Fred van Urk 

en Kees Spitters.  

 

Daarmee kwam rust en stabiliteit en dat was hard nodig vanwege de 

moeilijke en impopulaire beslissingen die genomen moesten worden. 

Het bestuur, sinds 2015 ondermeer versterkt met Elke Snijder als 

penningmeester, heeft samen met de achtereenvolgende directeuren 

de bond weer “op orde” gekregen. Ook waren er ondanks alles 

sportieve successen te vieren.  

 

De AV van 21 maart a.s. kan vanwege het Corona virus geen doorgang 

vinden. Op de agenda stond de voordracht voor de verkiezing van 

nieuwe bestuursleden.  

U heeft in de stukken kunnen lezen wie dat zijn en ook dat drie 

bestuursleden aangegeven hebben te willen stoppen.  

Er wordt momenteel onderzocht hoe toch de verkiezing van de nieuwe 

bestuursleden vormgegeven kan worden. U zult hier binnenkort een 

voorstel voor ontvangen. 

 

  



 

Wij danken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen al die 

jaren en hopen op de volgende AV persoonlijk afscheid van u te 

nemen. 

 

Tot slot wil ik, mede namens de aftredende bestuursleden, graag 

een aantal mensen bedanken. Allereerst de medewerkers van de NBB 

die met een krappe bezetting zich met hart en ziel inzetten voor 

het Nederlandse basketball. Daarnaast dank ik de vele 

vrijwilligers, de sponsors, lokale overheden, VWS, NOC*NSF, FIBA, 

IWBF en alle anderen die ons in staat gesteld hebben de sport 

mogelijk te maken en zelfs grote internationale toernooien te 

organiseren. 

 

Ik wens mijn opvolger en het nieuwe bestuur heel veel succes! 

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Basketball Bond 

 

Francisca Ravestein 

Voorzitter 


