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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:22
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XIII

Beste sportvrienden, 
 
In navolging van gisteren, toen ik de behoefte voelde om meteen te reageren omdat er veel vragen waren 
binnengekomen, wil ik u vandaag iets meer informatie sturen die van belang is. 
 
Nieuwe Corona maatregelen 
Op de pagina van de rijksoverheid over de aangescherpte matregelen (die is hier te vinden) staan de volgende 
maatregelen voor ons (voor in ieder geval de komende drie weken): 

- Sportgelegenheden zijn een uitzondering op de regel dat maximaal 30 personen binnen mogen zijn voor een 
activiteit; 

- Sportkantines worden gesloten. Impliciet hieraan is (wel gezegd in de persconferentie maar niet in de 
expliciete regels) dat supporters en toeschouwers niet zijn toegestaan (want die zaten in de kantine); 

- Ouders die kinderen naar wedstrijden rijden zijn begeleiders en mogen mee naar binnen; 
- Ouders die kinderen naar een training rijden zijn toeschouwers en mogen niet mee naar binnen. 

 
Omdat de maatregelen van maximaal 30 personen niet voor de sport gelden betekent dit dat toernooien, 
waaronder de NJM, gewoon door kunnen gaan. 
 
Op deze pagina van de Rijksoverheid zijn de antwoorden op veel gestelde vragen ten aanzien van Corona en sport. 
Deze pagina is heel praktisch en inzichtelijk. 
 
Ik heb de laatste punten ook al van verenigingen in de mail gehad en had om die reden graag deze mail veel eerder 
aan jullie gestuurd. Ik kon helaas echter niet bij de e-mailadressen omdat het Bondsbureau facturen uitdraait en dat 
betekent dat NAS, waar ik de e-mailadressen uit haal, vanaf vanochtend vroeg tot net niet beschikbaar was. De 
Bond heeft vandaag ook een bericht op de site gezet met verwijzing naar dezelfde zaken (ons is aangegeven dat 
jullie deze informatie niet per mail krijgen, vandaar dat ik hem alsnog stuur, maar mogelijk krijgen jullie hem dus 
dubbel) 
 
Vrijwel gratis TT3 opleiding 
Op 29 augustus jl. heb ik u een mail gestuurd met informatie over een vrijwel gratis TT3 opleiding die de afdeling 
beschikbaar heeft gesteld voor de verenigingen. Op dit moment zijn we nog niet volgeboekt. Mocht u hebben 
gedacht: ‘Hier komen we toch niet voor in aanmerking’, ook hier geldt: ‘niet geschoten is altijd mis’. Ik wil u vragen 
om met de trainer(s) toch nog eens te kijken of u binnen uw vereniging één of meer mensen heeft die dit willen en 
kunnen doen. 
 
TASO regeling 
In het voorjaar hadden we TOGS regeling om bedrijven en sportverenigingen tegemoet te komen. Deze regeling is 
afgelopen, maar daar is de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) voor in de plaats gekomen. Deze 
regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn 
verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.Alle informatie hiervoor is op deze pagina te vinden. 
 
Als u in aanmerking denkt te komen (beter geschoten en gemist dan niet geschoten), houdt er dan rekening mee dat 
u nog maar anderhalve week TOT 11 OKTOBER heeft om de aanvraag in te dienen 
 
Deze regeling en aanvraag is eenduidiger en helderder dan TOGS omdat hij alleen voor sportverenigingen is. 
 
Corona protocollen op de site 



2

Hoewel u het vast heeft gedaan, houdt u er rekening mee dat u uw Corona protocol op de site van de vereniging (of 
speelzaal) moet hebben, zodat ook uw tegenstander kan zien hoe uw vereniging er mee om gaat? We overwegen 
een overzicht te maken op de site of verenigingen dit hebben gedaan met links naar die pagina’s. 
 
Onze competitie 
Er hebben zich, ondanks de vele verzoeken van CCW om niet in te schrijven voor de competitie als er twijfels zijn, 
zich toch nog 19 teams afgemeld voor de najaarscompetitie. Hierdoor zijn er veel poules door elkaar geschud en/of 
kleiner geworden. Dit is helaas onoverkomelijk in deze tijd. De competitie is ondertussen enige tijd gestart en ik heb 
verder van de competitieleiders niets gehoord, dus ik neem aan dat alles soepel loopt.  
 
DWF 
Als jullie spelers of jullie zelf vragen over het gebruik van DWF hebben kun je altijd terecht bij dwf@tafeltennis.nl of 
direct bij de diverse personen die allemaal verschillende tijden beschikbaar zijn (en dat is op deze pagina te vinden). 
Iedereen mag contact opnemen. 
 
Ook feedback van de verenigingen wordt zeer gewaardeerd. Enkele verenigingen hebben het al gedaan, mochten 
jullie ook feedback willen geven over het gebruik van DWF, dan kan dat aan Ineke de Graaf, ze is per e-mail te 
bereiken onder dwf@tafeltennis.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


