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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:09
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet gebeurt in de Afdeling West II

Beste sportvriend, 
 
De versoepeling van de sportmogelijkheden die gisterenavond door de regering zijn aangekondigd gelden, 
begrijpelijk, alleen voor buitensporten. Zoals het HB schrijft: Voor tafeltennis betekent dit voorlopig nog geen ‘1,5 
meter tafeltennis in de clubaccommodaties’. Mocht u een oplossing weten om buiten te tafeltennissen die voor het 
RIVM acceptabel is horen we die natuurlijk graag. 
 
Net als u kijken we uit naar het protocol dat de Bond heeft toegezegd. Er zijn echter al verenigingen in West met de 
problematiek aan de gang gegaan. Kijk bijvoorbeeld eens naar Alexandria ’66, maar ik neem aan dat meer 
verenigingen mee zijn begonnen. Ga daarom bij elkaar te rade, misschien heeft die andere vereniging al meer of 
betere ideeën dan jullie zelf hebben.  
 
Goed nieuws is een toevoeging die de Bond vandaag op de site heeft gezet naar aanleiding van een vraag van onze 
Afdelingsondersteuner Sven. Het HB heeft aangegeven altijd benaderbaar te zijn om verenigingen te adviseren en te 
helpen, zeker ook in de huidige corona crisis. Dit kan via Eline Rondaij, zij is binnen het HB verantwoordelijk voor de 
afdeling West.  
 
Heel expliciet staat ook op deze pagina: Indien verenigingen (financieel) in de problemen komen, kunnen 
zij contact opnemen met het bondsbureau. Daarnaast is de mogelijkheid om contributieafdracht aan NTTB uit te 
stellen tot het 4e kwartaal, zie FAQ Corona onder kopje financieel. 
 
U kunt natuurlijk ook altijd gebruik maken van de subsidiemogelijkheden die de afdeling West kent om zaken op te 
pakken. Naast de bekende subsidieregelingen  heb ik vorige week ook aangegeven dat we weer ruimer kunnen 
kijken. Denk hierbij in ieder geval aan de regeling die we vorig jaar hadden en die later door het HB en de directeur 
van het Bondsbureau werd geroemd. Blijkbaar doen we met elkaar daar toch iets goed. 
 
Op 8 mei wordt in principe NAS opengesteld voor de teamopgave voor de najaarscompetitie. Ik weet niet wat de 
Bond als protocol gaat opstellen en wat ze aan kaders en oplossingen meegeeft, maar wij, het Afdelingsbestuur van 
de afdeling West en de commissie CCW, verwachten dat vanwege de 1,5 meter samenleving het dubbelspel voor 
het najaar niet wordt toegestaan. Voor de reguliere competitie betekent dit er 9 in plaats van 10 sets worden 
gespeeld, dat is acceptabel. Voor de duo competitie kan dit mogelijk wel gevolgen hebben. Men gaat immers van 5 
naar 4 sets waardoor het animo in relatie tot de reistijd kan afnemen.  
 
We hopen dat de Bond kaders gaat geven aan de afdelingen hoe ze hier mee om moeten gaan. Wij zullen hier 
volgende week binnen CCW met elkaar over overleggen. We willen voorkomen dat we een situatie creëren waarbij 
de teams nu gewoon opgegeven kunnen worden en we door de maatregelen in augustus veel afmeldingen in de 
duo krijgen en geen competitie meer overhouden in september. 
 
Als u hulp kunt gebruiken kunt u altijd contact opnemen met onze Afdelingsondersteuner Sven Groot 
(afdelingsondersteuner@nttb-west.nl) of mij (voorzitter@nttb-west.nl).   
 
Ik blijf u op de hoogte houden. 
 
Veel sterkte voor u, uw naasten en uw verenigingsleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
 

                 
 


