
1

NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: maandag 14 september 2020 12:11
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XII

Beste sportvrienden, 
 
Er zijn weer wat zaken en besluiten van de Bond langsgekomen die mogelijk aan jullie aandacht ontsnapt zijn. 
Vandaar dat ik, zo vlak voor de competitie (hoewel ik al twee wedstrijden langs heb zien komen, dus formeel is hij 
gestart), dit nog met jullie wil delen. 
 
Tafelzijde wisselen in de competitie 
Op 28 augustus schreef ik u dat het HB had besloten:  

- In wedstrijden waar geen bondsscheidsrechter is aangesteld de spelers zelf mogen bepalen of ze wisselen 
van kant 

 
Dit besluit of in ieder geval de uitvoering van dit besluit hebben ze blijkbaar aangepast wat nu staat op de site van 
de Bond: 

- Ook alle overige seniorenwedstrijden (nb. Dat zijn die zonder Bondsscheidsrechter) wordt tijdelijk tijdens de 
wedstrijden niet van speelhelft gewisseld. In deze wedstrijden kunnen beide teams of spelers/speelsters in 
onderling overleg besluiten Spelregels 2.13.7 en 2.14.2 tijdens een wedstrijd wel toe te passen en dus wel 
van speelhelft te wisselen. 

 
Dit betekent dat de regel iets is aangescherpt. 
 
Deze informatie is te vinden in het nieuwste wedstrijdprotocol tafeltennis van 11 september jl. dat u hier kunt 
vinden. 
 
Online Q&A-sessie financiële steunmaatregelen sportverenigingen (TASO en TVS)  
Voor de zomer zijn er twee financiële steunmaatregelen aangekondigd, specifiek voor amateursportorganisaties. 
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties (TVS). Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden.  
  
Naar verwachting kan er vanaf 15 september via de website van DUS-I een verzoek voor subsidie worden gedaan. 
Dit kan echter maar 3 (TASO tot 4 oktober) respectievelijk 4 weken (TVS tot 15 oktober). Ben er dus snel bij!. 
  
Om te weten te komen of de regeling wat voor uw vereniging is en/of hoe u hem het beste aan kunt vragen 
organiseert NOC*NSF op 17 september een  online infosessie waarin beide regelingen worden toegelicht. Jullie 
kunnen je hiervoor aanmelden via mirjam.wessels@nocnsf.nl . Je krijgt dan de uitnodiging voor de bijeenkomst via 
Microsoft Teams toegezonden.   
 
Vrijwel gratis TT3 opleiding 
En dan als laatste een stukje promotie. Vergeet niet dat de afdeling een vrijwel gratis opleiding TT3 aanbiedt dit jaar 
(hier te lezen), Dat is naar verwachting eenmalig omdat we dit jaar geld hiervoor overhouden (en het HB eigenlijk 
vindt dat we dit niet mogen besteden aan het zo noodzakelijk opleiden van trainers in West). 
 
Aansprakelijkheid verenigingen 
Er is hier een informatief artikel van op de NTTN-site verschenen waarvan de conclusie is: Als een vereniging zich 
aan de noodverordening en het voor zijn situatie geldende protocol houdt, lijkt de kans dat de vereniging 
aansprakelijk wordt gesteld voor een besmetting nagenoeg nul. Wel bestaat het risico dat de gemeente in geval van 
aan de accommodatie van een vereniging toe te schrijven besmettingen besluit die accommodatie te sluiten, hetzij 
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voor die vereniging, hetzij helemaal. Maar dat is iets heel anders dan aansprakelijkheid en zal op dat gebied zelden 
of nooit gevolgen hebben voor de vereniging. 
 
Als u het hele artikel wilt lezen kunt u dat hier vinden. 
 
Al laatste wens ik jullie en jullie vereniging een fantastisch najaarscompetitie toe. Ik hoop dat we het rustig én met 
een goede beheersing en uitvoering van onze regels en afspraken tot het einde kunnen doorgaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


