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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: donderdag 30 juli 2020 16:10
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West X

Beste sportvriend, 
 
De meeste verenigingen zijn weer aan het spelen en dat is prachtig. Een enkeling is nog in gesprek met de gemeente 
en we hopen/verwachten dat dat ook goed zal komen. Het deed onze penningmeester verzuchten dat hij verwacht 
dat de tegenstanders aan het begin van de najaarscompetitie sterker zullen zijn omdat velen in de zomer hebben 
gespeeld terwijl de verenigingen normaal dan gesloten zijn. 
 
Het is alweer bijna een maand geleden dat ik u voor de laatste keer op de hoogte heb gebracht over de belangrijke 
zaken die voor de verenigingen in West spelen in deze moeilijke tijd. Ik zie dat als een goed teken. We zijn een iets 
rustigere periode ingegaan en kunnen, als we met elkaar voorzichtig blijven, langzamerhand naar een vorm van 
nieuw normaal toegaan (tot er een vaccin is). Houdt afstand en ben verstandig. Laat de jeugd weten dat ze zelf 
misschien niet zo ziek worden, maar dat ze wel oudere leden kunnen aansteken als ze besmet zijn. 
 
In totaal heb ik u de laatste 4 maanden 13 berichten gestuurd met informatie en beslissingen rond de Corona crisis. 
Ik hoop dat dit de laatste is en dat het niet nodig is u nog zo vaak lastig te vallen. Misschien moet ik maar een 
maandelijkse informatieblog gaan schrijven op de site. 
 
Competitie 
In de komende twee weken wordt de informatie over de najaarscompetitie aan de wedstrijdsecretarissen gestuurd. 
Zoals bekend zullen we in de seniorencompetities geen dubbel spelen. Ik was verheugd over de hoeveelheid steun 
die we hebben ontvangen over de keuze om geen dubbel te spelen. Na ons besluit heeft Wim v.d Burgt, HB-lid 
wedstrijdzaken, alsnog een bericht aan alle afdelingen gestuurd dat wat hen betreft het advies is om ook in de 
afdelingen te dubbelen waarbij hij suggesties deed hoe om te gaan met spelers die niet wilden dubbelen. Voor zover 
mij bekend hebben drie andere afdelingen ook al besloten of sturen er op aan om, in afwijking van wat het HB zegt, 
geen dubbel te spelen in het najaar. Met de vier andere afdelingen heb ik geen contact en weet dus niet wat de 
status is.  
 
Regeling TASO: tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 
In de Staatscourant de “Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19” oftewel de TASO 
gepubliceerd. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO 
wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van 
de generieke steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO. 
 
Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van 
vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen 
sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO indienen. Op de website van DUS-I zal er 
binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder een Q&A die de regeling zal 
verduidelijken. 
 
Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten 
in staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie 
van VWS nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt. 
 
Gaat de NTTB de protocollen toetsen? 
Op 12 juni heb ik u in mijn informatiemail hierop antwoord gegeven omdat we enkele vragen hadden 
binnengekregen. Omdat ik de afgelopen twee weken van twee (grotere) vereniging weer de vraag heb gehad zou 
het kunnen zijn dat deze informatie, nu de competitie nadert, niet alleen weg is gezakt maar ook belangrijker is. Dit 
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kan mede worden veroorzaakt omdat gemeenten hier niet allemaal hetzelfde mee lijken om te gaan. Op 12 juni 
schreef ik het volgende. 
 
We hebben de vraag gekregen of de NTTB of de afdeling de protocollen en/of de zalen gaat goedkeuren. Dit is een 
verantwoordelijkheid die de afdeling niet kan en wil nemen. Naast het feit dat de competitieleiders geen protocol 
specialisten zijn, geeft het ons inziens ook een schijnzekerheid. Het zegt immers niets over de wijze hoe een 
vereniging van dag tot dag en week tot week er invulling aan geeft. Hetzelfde geldt voor de zalen. Naast dat het 
onmogelijk voor ons is alle zalen te controleren, is het ook een eenmalige tijdsopname die niets hoeft te zeggen over 
de tijd er na. Zoals eerder gezegd, elke vereniging heeft hier een eigen verantwoordelijkheid in richting haar eigen 
leden en de bezoekers. 
 
Dit is nog steeds van toepassing. De afdeling heeft noch de kennis, noch de mogelijkheden noch kan de 
verantwoordelijkheid nemen. De gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor, zij hebben, als het goed is, wel de 
kennis en kunde en kunnen, samen met u, wel die verantwoordelijkheid nemen. U zult er dus ook voor de andere 
verenigingen van uit moeten gaan dat ze er op een even verantwoordelijke wijze mee zijn om gegaan als u dat bent. 
 
Boetelijst voorjaarscompetitie 2020 
Omdat we beseffen dat verenigingen het niet altijd even makkelijk hebben gehad de afgelopen maanden, heeft het 
Afdelingsbestuur besloten de in de voorjaarscompetitie 2020 uitgedeelde boetes niet te gaan innen. U kunt dat geld 
beter gebruiken. 
 
ALV afdeling West op 16 juli 2020 
Twee weken geleden hebben we een online ALV gehouden met de verenigingen van West. Gevoelsmatig vind ik dat 
veel minder leuk, omdat ik enorm veel plezier heb aan de persoonlijke contacten die tijdens maar vooral ook na de 
ALV mogelijk zijn. Maar mijn persoonlijke medische situatie laat dit helaas voor mij niet toe. 
 
De vergadering was door de voorbereiding kort ( iets meer dan 40 minuten) waarbij toch alles aan de orde is 
geweest. De meeste tijd is besteed aan de rondvragen. Het concept verslag is beschikbaar op deze pagina. 
 
De toestemmingsverklaring (en de NTTB-App) 
U weet het misschien niet, maar uw wedstrijdsecretarissen hebben aan de NTTB onder meer toestemming gegeven 
voor: 

 het benaderen van competitiespelers door de NTTB en partners waarmee de NTTB een 
verwerkersovereenkomst heeft gesloten voor door de NTTB goedgekeurde toernooien en wedstrijden; 

 onderzoeken in het belang van de leden van de NTTB. 
 
De wedstrijdsecretaris kon namelijk alleen de teams opgeven als hij/zij hiermee akkoord ging. Omdat dit niet 
helemaal juist leek heb ik hierover een discussie met het HB gevoerd. Deze vraag zal in de voorjaarscompetitie niet 
meer aan de wedstrijdsecretarissen worden voorgelegd. In plaats daarvan krijgt iedereen individueel in de NTTB-
App de mogelijkheid om aan te geven dat men benaderd mag worden hiervoor door de Bond (en anderen zoals in 
de omschrijving). Dit zit er overigens op dit moment ook al in, alleen staat het na installatie automatisch op 
‘akkoord’ en dat mag natuurlijk ook niet. Dat wordt voor de voorjaars competitie 2021 aangepast zodat elke speler 
dan zelf aan moet geven dat hij akkoord is om benaderd te worden. 
 
Hoewel ik het niet weet, vermoed ik dat veel wedstrijdsecretarissen niet bewust akkoord hebben gegeven (ik heb er 
enkele gesproken die automatisch ‘ja’ hebben aangevinkt) en/of het bovenstaande niet aan het bestuur en de 
spelers hebben voorgelegd. 
 
Wat als u het na het lezen hiervan alsnog niet mee eens bent? Uw vereniging had volgens de Bond één week na de 
teamopgave de tijd om aan te geven dat een speler of een vereniging niet akkoord was: Indien één of meerdere van 
de competitiespelers van uw vereniging hier niet mee akkoord gaan, verzoeken wij u dit binnen een week na de 
sluiting van de teamopgave via info@tafeltennis.nl door te geven aan de NTTB. Van deze spelers zullen de gegevens 
uitsluitend geanonimiseerd worden weergegeven. 
 
Ik kan me prima vinden in de gedachte dat het voor het komende halfjaar niet erg is dat uw vereniging akkoord is 
gegaan. Maar mocht u alsnog willen melden dat spelers of uw vereniging niet akkoord zijn, dan kunt u dit natuurlijk 
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nog steeds doen bij het genoemde e-mailadres. De AVG waar dit onder valt kent immers geen beperking van een 
week om aan te geven dat men iets niet wil. 
 
Heeft iemand al de NTTB-app geïnstalleerd, dan kan men dit zelf doen door in de app te tikken op de drie puntjes 
rechtsboven en dan te tikken op ‘Privacy’.  Daar staan 8 AVG gerelateerde zaken waarbij deze twee op ‘aan’ staan. 
Als iemand ze wil veranderen kan het ‘vinkje’ worden uitgetikt en moet onderaan ‘akkoord’ worden gegeven (niet 
vergeten, anders wordt het niet verwerkt). 
 
Ik werd overigens door een vereniging gesignaleerd op deze situatie, anders had ik er niet van geweten. Mocht u 
tegen iets geks aanlopen dat aandacht van het afdelingsbestuur behoeft, twijfel dan niet om de secretaris 
(secretaris@nttb-west.nl) een berichtje te sturen. 
 
E-mailadres bestuursleden 
Zeker in de vakantieperiodes krijg ik regelmatig terugmeldingen dat de betrokken geadresseerde op vakantie is (en 
soms wordt waargenomen door collega XXXXX). De betrokken bestuursleden hebben hun werk e-mailadres in 
NAS  staan en zullen deze mails dus mogelijk pas weken later lezen. Misschien is het tegenwoordig handiger om een 
eigen e-mailadres in NAS te hebben. Waar men vroeger vaker op het werk was en dus de mail daar sneller kreeg, 
hebben de meesten tegenwoordig een smartphone waar de mail op elk moment en overal op kan worden 
ontvangen.  
 
Mijn buttons 
Voor diegenen die tot het einde van de mails lezen en zich wel eens hebben afgevraagd wat ‘Keep buggering on’ 
betekent, wil ik dat graag vertellen. Het was het levensmotto van Winston Churchill, veel door hem gebruikt in de 
tweede wereldoorlog, vaak door hem alleen als ‘KBO’ geuit. Het zoveel als ‘blijf doormodderen’ in de zin van ‘laten 
we in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk met elkaar blijven doormodderen en dan komt het goed’. Ik vond en vind 
dat een zeer toepasselijk motto voor de tijd waarin we zitten.  
 
Rechts hiervan zit een button die u kunt aanklikken om u te abonneren op de nieuwsbrief van de afdeling West. 
Deze is compleet gratis en heeft als enig effect dat u maandelijks in uw mailbox een nieuwsbrief krijgt van de 
afdeling West met de belangrijkste informatie van de afgelopen maand kort weergegeven. U kunt dan doorklikken 
naar het volledige bericht op de site als u het interessant vindt. Volgens mij is er geen reden om u niet te abonneren 
als u op de hoogte wilt blijven wat er gebeurt in de afdeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


