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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zaterdag 30 mei 2020 21:57
Aan: NTTBWest Secretaris
CC: 'Sven Groot'; 'Antoni Mets'
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West V
Bijlagen: Brief Wim v.d Burgt HB wedstrijdzaken van afddeling West.pdf

Beste sportvriend, 
 
Bijgevoegd stuur ik u weer de zevende informatie mail met Corona gerelateerde en andere mogelijk interessante 
informatie. 
 
Het goede nieuws 
Ongetwijfeld heeft u, net als wij, ook het bericht van Jan Simons gelezen dat tafeltennis vanaf 1 juli binnen weer 
mogelijk is, mits we hierbij de 1,5 meter afstand tussen sporters én de voorgeschreven richtlijnen kunnen 
handhaven. We hebben kunnen lezen dat de Bond met een protocol hiervoor komt. Voor onze jeugd tot en met 18 
jaar is het nog mooier, die hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter en dus is dubbelspel voor hen 
mogelijk. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat het goed blijft gaan. 
 
Protocollen 
Twee weken geleden heeft de commissie CCW aan uw wedstrijdsecretarissen gevraagd uw Corona-protocollen aan 
de (interim) voorzitter van CCW te sturen zodat wij hier een overzicht uit kunnen maken voor verenigingen die er 
nog geen hebben. Behalve van één competitieleider zelf hebben wij van geen van de verenigingen iets ontvangen. 
Of er zijn nog geen protocollen of de behoefte bestaat niet om deze te delen. Wij zullen hier dus verder geen 
initiatief in nemen. 
 
Noodpakket 2.0 
In een eerder bericht heb ik u geïnformeerd over de TOGS-regeling waar een vergoeding van € 4000,- mogelijk was 
en heb de procedure om deze aan te vragen voor u in een document gezet. Twee dagen geleden is een nieuwe 
regeling ‘Tegemoetkoming vaste lasten MKB’ aangekondigd die in plaats van de TOGS komt. De voorwaarde om de 
tegemoetkoming te krijgen is een omzetverlies van minimaal 30% en de tegemoetkoming is maximaal €20.000. 
Verschillende mogelijkheden uit de TOGS-regeling worden, soms in aangepaste vorm, voortgezet. De uitwerking van 
de regeling is nog niet bekend, maar zal zo snel als deze er is vast gepubliceerd worden. 
 
Ping Pong Portal 
Het goede nieuws voor de verenigingen voor wie dit wel van belang is, is dat Ruud van Graafeiland van Taverzo met 
zijn bedrijf de Ping Pong Portal is gestart om informatie te delen binnen de tafeltenniswereld. Hieronder valt ook 
Corona informatie. Alles is gratis. Afgelopen week heeft Ruud een webinar over de mogelijkheden gegeven. 
 
Er is een besloten groep op Facebook aangemaakt waar men op eenvoudige wijze een vraag over het platform en 
haar mogelijkheden kan stellen. Heeft u een Facebookaccount, dan is het nu mogelijk aan te melden voor deze 
besloten groep via deze link. Een herhaling van het webinar is ook in deze groep terug te vinden. Via 
neemcontactmetonsop.nl/tafeltennis kunt u een (verenigings)account voor het Ping Pong Portal aanvragen. Ik 
vermoed dat één account per vereniging mogelijk is. Afgelopen 27 mei was er al Corona gerelateerde informatie van 
DOV, Alexandria’66, VTV, Papendal en ITTF op terug te vinden. 
 
Competitiebulletin 3 
Vandaag heeft CCW het derde Competitiebulletin aan de wedstrijdsecretarissen gestuurd. Deze vervangen de 
‘mededelingen van de competitieleiders sinds begin mei en zijn op deze pagina te vinden. In de competitiebulletins 
staat altijd alle relevante informatie voor de wedstrijdsecretarissen die mogelijk ook voor u interessant kan zijn. 



2

Deze keer staat er naast het goede nieuws dat we weer kunnen gaan spelen, enige extra informatie rond de 
teamopgave en een nieuwe speelzaal voor Pitt’75 in. 
 
Masterz 
De Bond heeft ruim geleden aangekondigd dat vanaf 1 juli 2020 het spelregelbewijs een vereiste is voor competitie 
spelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Per 1 oktober 2019 kan iedereen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 17 
jaar zijn spelregelbewijs behalen via de Masterz pagina op de site. Het afdelingsbestuur denkt dat het een goede 
stap is dat jeugdleden de regels moeten kennen. Overigens kunnen ook senioren gratis het spelregelbewijs halen en 
zou het voor veel van ons ook goed zijn om die kennis te hebben. 
 
Voor zover ons bekend zal de Bond binnenkort starten met een nieuwe campagne om verenigingen hierop 
opmerkzaam te maken en de afdeling hoopt ook dat elk jeugdlid het spelregelbewijs haalt. 
 
In februari hebben wij het HB/Bondsbureau gevraagd hoe ze dit wilden gaan handhaven en het antwoord was dat ze 
daar nog geen rekening mee hadden gehouden. Het was niet mogelijk te zien of competitie spelende jeugdleden het 
hadden gehaald. Voor zover onze informatie gaat is dat nog steeds niet mogelijk en zal dat aan het begin van de 
najaarscompetitie ook niet zo zijn. Dit betekent dat de jeugdleden die het niet hebben gehaald in ieder geval tot de 
voorjaarscompetitie 2021 dispensatie hiervoor krijgen. 
 
We hopen overigens dat het Bondsbureau het alsnog voor het begin van de competitie toetsbaar maakt.  
 
Reserveringssysteem in de PingPongbaas app 
Het Bondsbureau heeft de PingPongbaas app aan laten passen met een reserveringssysteem. Dit systeem is nu bijna 
klaar. Begin volgende week gaan enkele testverenigingen ermee aan de slag waarna deze feedback nog verwerkt 
wordt. Op 17 juni is er een webinar over het systeem waar  u zich voor kunt aanmewlden via 
bazen@pingpongbaas.club,. Het artikel hierover op de site is hier te vinden. 
 
Persoonlijke noot II 
In mijn mail vorige mail heb ik een soort noodklok geluid omdat ik niet wist of het vele werk dat ik er in stopte ook 
nut had voor de verenigingsbestuurders. De mail gaat immers naar ongeveer 200 van u. Ik heb van een zeer kleine 
groep van u een reactie gehad. Daaronder waren er echter onder meer ook die aangaven dat het normaal was 
omdat dit in zijn/haar bedrijf ook zo gebeurde en dat men het Bondsbureau (en het HB) al wel had bedankt vanwege 
hun communicatie maar de afdeling inderdaad niet. Naast het feit dat dit ook iets anders zegt, is het zo dat 
bedrijven en het Bondsbureau betaalde krachten zijn die als betaalde taak hebben om dit te doen en dat de afdeling 
uit vrijwilligers bestaat die het net als u in hun vrije tijd doen. 
 
Misschien denkt u dat het normaal is en alle afdelingen dit zo uitgebreid doen. Dit is niet zo, in alle andere 
afdelingen wordt er nu niet door het Afdelingsbestuur naar de verenigingen gecommuniceerd en is er alleen de 
communicatie vanuit het Hoofdbestuur en via de site van de NTTB. Blijkbaar is dit daar voldoende.  
 
Alle informatie voor deze mails wordt persoonlijk verzameld. Het opstellen van een mail of het uitzoeken en 
opstellen van een protocol als dat om de TOGS-subsidie aan te vragen kost een hele middag. De afdeling (/het 
Afdelingsbestuur) heeft sinds begin maart geen enkel bericht van het Hoofdbestuur gehad. Wij krijgen dezelfde 
informatie die u ook krijgt en mogelijk soms niet eens (omdat we niet in de cc: staan). In die zin roeien we met de 
riemen die we hebben. Als voorbeeld heb ik nog geen antwoord gehad van het Hoofdbestuur op mijn vraag om hulp 
met betrekking tot de najaarscompetitie (zie bijlage). 
 
Het enige indirecte antwoord op een vraag van West (wij hebben het antwoord niet zelf gehad) aan het HB was een 
bericht op de site dat ik u niet wil onthouden: afdelingen mogen clubs niet financieel ondersteunen. 
Noemenswaardig op deze pagina is ook tweede link. Ik heb het Bondsbureau ons protocol om de TOGS subsidie aan 
te vragen aangeboden voor de andere afdelingen. Dat werd niet interessant genoeg geacht voor een eigen bericht 
en is (toen) onderaan deze pagina als link gezet.  
 
Het is dus goed mogelijk dat u geen mail met informatie meer van mij krijgt. Voor alle komende informatie verwijs ik 
u naar de site van de NTTB (www.nttb.nl). Het Corona-dossier op deze site blijft zeer nuttige informatie voor alle 
verenigingen. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 

       
 


