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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 17:46
Aan: secretaris@nttb-wst.nl
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West IV

Beste sportvriend, 
 
Het is alweer bijna twee weken geleden dat ik voor de laatste keer wat van me heb laten horen in de huidige Corona 
crisis. Alle mails die ik u hieromtrent heb gestuurd zijn overigens te vinden op deze pagina op de site. Daar staat ook 
een link naar het Corona dossier van de Bond. 
 
Mogelijk zit u in uw maag met de vraag wat te doen met de ALV van de vereniging. De wet zegt immers dat het een 
fysieke bijeenkomst moet zijn. Gelukkig is er sinds enige tijd een noodwet die andere mogelijkheden biedt. 
NOC*NSF heeft hierover een goed advies uitgebracht dat hier is te vinden. 
 
Vanmorgen hebben de AB-vergadering van de afdeling gehad en hebben we ons ook gebogen over de vraag wat te 
doen met de ALV van de afdeling. Wij hebben er voor gekozen een online ALV te houden rond half juli die is 
gebaseerd op optie 2 van het NOC*NCSF advies. In alle eerlijkheid is dit mede omdat ik vanwege mijn medische 
situatie geen risico wil lopen om een grote vergadering in een ruimte binnen voor te zitten tot er een vaccin is.  
 
We willen hem zeker voor 1 augustus doen omdat het AfdelingsCompetitieReglement (ACR) aangepast moeten 
worden voor een 1,5 meter samenleving (zie ook het bericht van 1 mei van de competitieleiders aan de 
wedstrijdsecretarissen). Ik heb advies gevraagd aan het HB hoe zij hier (landelijk) mee om willen gaan zodat we hen 
zo nodig kunnen volgen. 
 
In dit bericht aan de wedstrijdsecretarissen is een voorschot genomen op de regels in een 1,5 meter samenleving 
voor de verenigingen. Er zal naar verwachting geen dubbel mogelijk zijn waardoor een deel van de wedstrijden 
anders ingevuld moet worden, we hebben de RIVM regels en de regels uit het CompetitieReglement (afstand tussen 
tafels in de zaal). Het HB heeft een protocol toegezegd dat meer kaders toegespitst op tafeltennisverenigingen zal 
geven. We hopen dat dit protocol snel beschikbaar komt. 
 
In alle openheid, omdat ik ook interim secretaris ben (er had zich geen nieuwe secretaris gemeld afgelopen najaars 
ALV), gaat mij dit erg veel werk kosten zodat ik zal proberen de vergadering zeer hanteerbaar te maken. Zoals altijd 
zult u alle stukken 3 weken voor de vergadering ontvangen, maar zullen we alleen die stukken inbrengen die nu van 
belang zijn. We zullen ook van tevoren vragen om te stemmen om de vergadering en eventuele vragen in te sturen 
zodat er zo weinig mogelijk discussie ontstaat tijdens de ALV. Alle verdere aspecten krijgt u tegelijk met de 
uitnodiging en stukken. 
 
Ik heb de afgelopen tijd de voorzitters van een aantal verenigingen gebeld om te vragen hoe het met de vereniging 
en de leden ging. Alle reacties waren dat het op zich goed ging maar ook dat sommigen toch wel inkomsten van de 
kantine en/of speciale activiteiten misten. Er was echter geen van deze verenigingen in de problemen. Ik zal de 
komende tijd vermoedelijk meer verenigingen bellen, maar u kunt bij financiële problemen altijd aankloppen bij het 
Bondsbureau en u kunt natuurlijk ook altijd mij bellen.. Ik heb daar in mijn mail van 22 april jl. aandacht aan besteed.
 
Het bleek ook dat de grotere verenigingen goed op de hoogte zijn van de diverse subsidie mogelijkheden. Mocht u 
een kleinere vereniging hebben, laat u dan vooral nergens in tegenhouden om ook te kijken of u in aanmerking komt 
voor overheids- of afdelingssubsidies. Niet geschoten is hier altijd mis. Alles is in de vorige mails beschreven. 
 
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, klikt u dan eens op de blauwe button hieronder en abonneer u op onze 
maandelijkse nieuwsbrief. Daar is al het belangrijke nieuws ook altijd opgenomen zodat u nooit iets mist. 
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Er is helaas nog geen procedure beschikbaar om subsidie in het kader van de 110 miljoen voor verenigingen (zoals 
genoemd in een vorige mail) aan te vragen. Dit kan dagelijks veranderen en zo snel er wat bekend is zal ik u 
informeren. 
 
Een kleine persoonlijke noot. Dit is de zesde mail met informatie voor uw vereniging die wij u sturen. Hij gaat naar 
alle voorzitters en secretarissen van alle 96 verenigingen van de afdeling. Hierin is de afdeling West uniek, dit 
gebeurt niet of nauwelijks in de andere afdelingen. Ik heb op alle vorige mails in totaal één (1) reactie gehad, een 
secretaris die me vertelde dat zij eerder dan de door mij (en de site van de Rijksoverheid) genoemde datum al 
subsidie hadden aangevraagd en hadden gekregen en dat het dus best eerder kon. Hoewel ik het niet erg vindt om 
er op gewezen te worden dat de overheid wat anders doet dan ze op hun site hebben staan, vind ik het wel jammer 
dat ik helemaal niet weet of de informatie in de mails voor u nuttig is en/of door u wordt gewaardeerd. Ze kosten 
immers veel tijd en het is goed te weten of deze tijd nuttig is besteed. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                           
 


