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Welke activiteiten doet/deed een voorzitter CCW in de afdeling West 2020 

Mededelingen 
- Opstellen competitiebulletins 
- Versturen aan de wedstrijdsecretarissen 
- Op de site plaatsen (nieuw bericht aanmaken en op pagina mededelingen/bulletins bijvoegen) 

Boetes 
- Wekelijks verzamelen van de boetes 
- Verwerken boetes in een spreadsheet 
- Publiceren boetes in het competitiebulletin, de mededelingen (op de site) en de boete pagina op de 

site 
- Informatieverstrekking aan AB over bezwaren 
- Communicatie met het Bondsbureau over het innen van de boetes 
- Beantwoorden van de bezwaren die na het versturen van de boetefacturen van verenigingen 

binnenkomen 

Nieuwsbrief afdeling West 
- Aan de verbinder (verbinder@nttb-west.nl) opleveren van de CCW informatie (gerelateerd aan 

artikelen en pagina’s op de site) voor publicatie in de maandelijkse nieuwsbrief 

Site 
- Onderhouden/up to date houden van de CCW pagina’s waaronder: 

o wekelijks 
 boetepagina 
 bulletins 

o tweejaarlijks (exclusief updates) 
 invalbeperkingen 
 reglementen 
 speeldata 

- opstellen overige berichten van belang voor de vernigingen (alles dat onregelmatig langskomt) 
- overleg met het Bondsbureau over (wensen ten aanzien van) veranderingen op de CCW pagina’s op 

de site 

Competitieopzet 
- Verzamelen van alle informatie over de competitie (bijvoorbeeld indeling van de competitieleiders) 
- Vaststellen basislijst invalbeperkingen (n NTTB systeem) en publiceren op de site 
- Verwerken invalbeperkingen in leesbaar formaat (excel) voor het informatiebulletin 
- Halfjaarlijks maken informatiebulletin voor de wedstrijdsecretarissen (waarin ook de aanpassingen in 

het Competitieboek) 

Relatie AB 
- Opstellen stukken ter besluitvorming 
- Informatieverstrekking over bezwaren 
- Informatie over klachten 
- Op verzoek van AB toetsen documenten op consequenties voor de competitie(s) 
- Alles dat op ACR-niveau ligt ter goedkeuring aan het AB voorleggen (moet daarna via AB naar ALV 

voor goedkeuring) 
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- Elk nieuw CB tijdig ter goedkeuring aan AB voorleggen 

CCW voorzitten 
- Voorbereiden CCW overleggen (ik hield lijsten bij van onderwerpen en vragen voor volgende overleg) 
- Voorzitten CCW overleggen 
- Beantwoorden vragen competitieleiders 
- Zorgdragen dat de beslissingen van de competitieleiders consistent zijn over alle competitieleiders 

heen 
- Maken verslagen en actiepuntenlijsten overleggen 

Beleid 
- (Doen) opstellen van regels voor een eerlijke competitie; 
- Zorgdragen dat de commissie nieuwe voorstellen doet voor ontwikkelingen van de competities. 

Wedstrijdsecretarissen overleg (NB dit heb ik overigens in 2019 niet kunnen doen en is in 2020 vervallen) 
- Voorbereiden WSS overleggen (ik hiel lijsten bij van onderwerpen en vragen voor volgende overleg) 
- Voorzitten WSS overleggen 
- Maken verslagen en actiepuntenlijsten overleggen 

Wedstrijdsecretarissen 
- Beantwoorden van vragen en opmerkingen van wedstrijdsecretarissen 

Invalbeperkingen, naast het opstellen, aanpassen en publiceren van de basislijst  
- Opstellen wensen invalbeperkingen systeem mede op basis van aanpassingen regels ACR en CB 
- Overleg met beheerder invalbeperkingen systeem 
- Testen (tussen)opleveringen invalbeperkingen systeem 
- Na aanpassingen (nieuwe spelers, dispensaties) vaststellen nieuwe basislijst invalbeperkingen en 

publiceren op de site 
- Plaatsen dispensaties op de site 

NB Het invalbeperkingen systeem dat West gebruikt is geen standaard systeem voor de NTTB. 

DWF systeem 
- Opstellen wensen DWF systeem mede op basis van aanpassingen regels ACR en CB 
- Overleg met beheerder DWF-systeem 
- Testen (tussen)opleveringen DWF systeem 
- Communicatie over aanpassingen voor West 

NB Het invalbeperkingen deel van het DWF systeem voor West is vrijwel uniek voor West 

Communicatie Bondsbureau 
- Ontvangen en verspreiden informatie van het Bondsbureau met betrekking tot competitiezaken 

Competitieboek 
- Tweemaal per jaar volledig updaten/aanpassen competitieboek op basis van de nieuwe regels in het 

ACR of nieuwe afspraken binnen de regels van het ACR of aanpassingen van DWF of aanpassingen van 
het invalbeperkingensysteem; 

- Tussentijds updaten competitieboek als dat door aanpassing of verheldering nodig is; 
- Plaatsen nieuwe CB op de site 
- Overleg met de juridische commissie over aspecten van en definitie van regels 
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ALV/thema avonden 
- Aanwezig zijn op de ALV om vragen over de competities te beantwoorden 
- Beschikbaar zijn voor presentaties op thema avonden 

Competitieleiders andere afdelingen 
- Beantwoorden van vragen van competitieleiders van andere afdelingen 
- Competitieleiders andere afdelingen bevragen in geval van vragen in West (het kan elders als zijn 

opgelost) 
 

 

Afgelopen jaar (365 dagen) 1149 ingekomen en 909 verzonden mails  

 


