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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 12:29
Aan: NTTBWest Secretaris
CC: 'Antoni Mets'; 'Sven Groot'
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West VII
Bijlagen: 20200617 - Interessepeiling collectieve inkoop speelveldomrandingen.pdf

Beste sportvriend, 
 
Wat sneller dan normaal, maar ik wil vooral graag uw aandacht vragen voor een actie van het Bondsbureau. 
 
Interessepeiling inkoopactie veld afzettingen 
Op 16 mei jl. heb ik uw competitieleiders verteld in Competitiebulletin II dat ik aan het Bondsbureau had gevraagd 
een inkoopactie op te zetten voor speelveld afzettingen (hekjes). Mijn idee was dat door de nieuwe protocol eisen, 
de velden echt gescheiden zouden moeten worden. 
 
In het Competitie Reglement (dat van de Bond, in de afdeling hebben we een AfdelingsCompetitie Reglement) staat 
in Artikel 6 lid 5 dat op afdelingsniveau de ruimte voor een tafel 9m lang x 4,5m breed x 4m hoog moet zijn. Lid 6 
zegt: de speelruimte moet zijn omgeven door een ongeveer 75 cm. hoge afzetting, geheel van dezelfde donkere 
kleur, die zorgt voor afscheiding van aangrenzende speelruimte(s) en van toeschouwers. In de afdelingsklassen is 
een afscheiding aan de lengtezijde niet verplicht en mag de vrije ruimte aan de lengtezijde van de tafel de 
vrije ruimte van de naastgelegen tafel overlappen. 
 
Ik nam aan dat vrijwel alle verenigingen deze laatste interpretatie van de regel zouden hanteren en ook dat tot nu 
toe vrijwel altijd de vrije ruimtes van tafels overlappen. Dit los van de vraag of de afzettingen aan de korte zijde wel 
aanwezig zijn. Afzettingen zijn niet goedkoop, één veld op de lengtezijde zijn al 3 hekjes per kant van (winkelprijs) 
minimaal € 30,- per stuk en met de korte zijde erbij zijn het al 10. Dit kan voor een vereniging die er nog geen of te 
weinig heeft aardig in de papieren lopen. 
 
Het Bondsbureau heeft dit opgepakt, u heeft als het goed is allemaal bijgevoegde brief gehad. 
 
Inrtermezzo: het binnensport protocol van de NTTB 
Dit stukje heeft een aantal aannames. Ik heb gisteren (via de tamtam) gehoord dat het binnensport protocol van 
NOC*NSF bij het Bondsbureau is binnengekomen. Ik heb op de site van NOC*NSF gekeken, maar daar is het (nog) 
niet gepubliceerd. De verwachting is dat dit protocol, gecombineerd met het eerder genoemde Papendal protocol 
toch binnen een aantal dagen moet kunnen leiden tot het NTTB protocol waar we met elkaar op zitten te wachten.  
 
Persoonlijk denk ik dat zowel NOC*NSF als de NTTB zal wachten tot na de persconferentie van premier Rutten op 24 
juni as. waar hij hopelijk en naar verwachting ook formeel het besluit zal vertellen dat binnensporten vanaf 1 juli 
weer zijn toegestaan. Ik hoop natuurlijk met u dat het eerder wordt verzonden onder voorbehoud van goedkeuring 
door de regering. 
 
Interessepeiling inkoopactie veld afzettingen deel 2 
Mocht het protocol aangeven dat alle velden door afzettingen moeten worden omrand, kan dat zoals boven 
aangegeven, een grote kostenpost opleveren, zelfs als velden aan de lange kant tussen twee tafels maar één 
afzetting nodig is. 
 
Daarom wil ik u oproepen om, als u het idee hebt dat u afzettingen moet gaan kopen, interesseformulier van de 
Bond in te vullen. Dit kan tot en met 24 juni, dat is volgende week donderdag. Het gaat alleen om een 
interessepeiling, er is geen enkele verplichting om te kopen als u het heeft ingevuld. De meer verenigingen interesse 
hebben, de meer inkoopkracht het Bondsbureau heeft, de lager de prijzen kunnen worden. Mocht het later niet 
nodig zijn, om welke reden dan ook, hoeft uw vereniging gewoon niets te bestellen. 
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Wat als we als bezoeker vinden dat de zaal van de thuisploeg niet Corona proof is (deel 2)? 
Mocht in het protocol staan dat speelvelden echt afgescheiden moeten zijn en dat er ook afgescheiden looproutes 
moeten zijn, vermoed ik ook dat dit door de Bond streng gehandhaafd zal worden. Ook weer geheel persoonlijk, 
geloof ik dat het ontbreken van hekjes een reden kan zijn dat een bezoekend team vertrekt en niet speelt. Zoals 
vorige keer geschreven, de jurisprudentie ontbreekt nog, maar we hebben hier vast met elkaar een beeld bij. 
 
Digitale scorebord 
Mocht u nog geld over hebben na de aanschaf van afzettingen, kan het voor uw vereniging interessant zijn om een 
te kijken of er over kan worden gegaan op digitale scoreborden. De digitale-core borden worden ondersteund door 
de nieuwe NTTB-app (waar ook DWF in zit). In de periode van 1 juni 2020 t/m 1 september 2020 zijn twee digitale 
scoreborden te koop voor € 220 de normale prijs € 130,86 is per stuk en de verzendkosten er nog boven op komen. 
Alles bijeen een voordeel van  voordeel van € 53,86. 
 
De bestelling dient in een keer te worden voldaan. Bestellingen die veelvouden zijn van twee, vallen ook onder de 
actie. Om de korting te krijgen als bij de bestelling de actiecode ACTIE-6-2020 wordt opgegeven in het 
opmerkingenveld. 
 
Kijk voor meer info of bestellen op www.score-board.nl. 
 
De voorjaars ALV van de afdeling West 
De voorjaars ALV van de afdeling West zal online plaatsvinden op 16 juli as. De afdeling West heeft het voordeel dat 
we ook een najaars ALV hebben waar al een aantal noodzakelijke zaken zijn behandeld. Dit betekent dat we de 
voorjaars ALV zo compact mogelijk zullen houden als mogelijk is en alleen die agendapunten behandeld zullen 
worden die noodzakelijk zijn op dit moment. De stukken en het protocol (populair woord in deze tijd) zullen u 
volgende week toegestuurd worden.  
 
 
Om bewust in herhaling te vallen: vul de interessepeiling voor de speelveld omrandingen in als u het idee heeft 
dat u ze wel eens nodig zou kunnen hebben. U legt zich nergens op vast. Doe zit uiterlijk op 24 juni as, dat is 
volgende week donderdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


