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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 21:31
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet gebeurt in de afdeling West

Beste sportvrienden, 
  
Het is alweer drie weken gelden dat ik me tot jullie moest richten met de vervelende maar begrijpelijke mededeling 
dat de competitie volledig was stilgelegd. Ik wil en kan geen enkele voorspelling doen, maar wij zullen alle 
voorbereidingen treffen die nodig zijn als in het najaar weer een competitie kan worden gespeeld. Gelukkig hadden 
we de start al een week naar achteren verplaatst, dus dat kan helpen. Op 8 mei zal NAS weer open worden gesteld 
om de nieuwe teams voor de najaarscompetitie op te geven. We hebben dit al aan de wedstrijdsecretarissen 
verteld. We zullen hen mogelijk wat extra richtlijnen meegeven voordat het 8 mei is. 
  
We proberen te doen wat mogelijk is in de voorbereiding. Vorige week hebben we met de ontwikkelaar van het 
Digitale Wedstrijd Formulier gesproken en het lijkt een mooie applicatie voor de leden te worden. Zoals het er nu 
uitziet zullen we een pilot in het najaar toejuichen. Vanmorgen heb ik uw wedstrijdsecretarissen een mail gestuurd 
waarin ik hen heb opgeroepen een online presentatie einde van de maand door de ontwikkelaar te volgen. De pilot 
kan implicaties voor verenigingen hebben. Voor zover wij die kunnen voorzien heb ik dat meegenomen in de mail 
aan de wedstrijdsecretarissen. 
  
Wij kunnen ons voorstellen dat niet alleen de spelers (‘we kunnen niet ballen’), maar ook de verenigingen het 
moeilijk hebben. Kijk eens of er nu misschien mogelijkheden zijn die er normaal nooit zijn. Ik hoorde van een 
vereniging die de kans heeft genomen zijn vloer te schuren. Dat kon eerder nooit omdat ze het hele jaar geopend 
waren. Misschien heeft u andere originele ideeën voor kleine aanpassingen maar heeft daar nu het geld niet voor. 
Misschien kan de afdeling daar dan in helpen, we zijn bereid in deze tijd wat ruimer naar de reden van de 
subsidieaanvraag te kijken dan normaal. 
  
We kunnen ons voorstellen dat de vereniging in ‘zwaar water’ komt. Misschien kunnen we u als Afdeling dan 
helpen. We willen graag een klankbord voor u zijn, u helpen met het opstellen van plannen of kijken of we iets voor 
u uit kunnen voeren. Ook de commissie CVO (meer@nttb-west.nl) kan mogelijk wat voor u betekenen. Wat wij 
helaas niet kunnen doen op dit moment is geld beschikbaar stellen omdat een verenigingen het financieel zwaar 
heeft. Als u hulp kunt gebruiken kunt u altijd contact opnemen met Sven Groot (afdelingsondersteuner@nttb-
west.nl) of mij (voorzitter@nttb-west.nl).   
  
Veel sterkte de komende tijd. Ik hoop dat ik regelmatig wat van mij richting u of de wedstrijdsecretarissen kan laten 
horen. Laat ook wat van u horen  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
 

                 
 


