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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 12:31
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XIV (met aangepaste link)

Beste sportvrienden, 
 
Één link werkte niet goed, dus stuur ik die bij deze alsnog: 
 
TASO vragen en antwoorden: 
Dit staat expliciet opgenomen in de ‘Vragen en antwoorden’ tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II 
(TASO) die hier is te vinden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
 

                             
 

Van: NTTBWest Voorzitter  
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:42 
Aan: NTTBWest Secretaris <secretaris@nttb-west.nl> 
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XIV 
 
Beste sportvrienden, 
 
Ik kom graag weer even bij jullie langs omdat er iets veranderd is in de TASO regeling die van belang kan zijn voor de 
vereniging én er enkele andere nuttige berichten zijn. 
 
TASO kan toch worden aangevraagd als er al een TOGS uitkering is ontvangen 
De overheid heeft de afgelopen week de voorwaarden voor TASO aangepast waardoor het nu ook mogelijk is een 
TASO tegemoetkoming aan te vragen als u al een TOGS tegemoetkoming heeft gehad. Deze worden dan met elkaar 
verrekend wat betekent dat er toch een extra tegemoetkoming kan zijn. De regeling zegt: ‘U komt alleen in 
aanmerking als u een amateursportorganisatie bent met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan 
€4.000; of een amateursportorganisatie bent met een eigen sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten 
van ten minste €8.000, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van TOGS’. 
 
Dit staat expliciet opgenomen in de ‘Vragen en antwoorden’ tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II 
(TASO) die hier is te vinden. 
 
Als u denkt (alsnog) in aanmerking te komen, dan heeft u nog twee dagen de tijd. Op 11 OKTOBER is de laatste dag 
dat een aanvraag kan worden ingediend. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte 
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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. 
 
Pilot Digitale Wedstrijd Formulier 
De pilot voor het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) zal met een half jaar worden verlengd en dus ook nog tijdens 
het voorjaar 2021 lopen. Het DWF wordt al door een groot aantal spelers gebruikt, zeker in West, en dat levert heel 
veel goede feedback op die door de projectorganisatie dankbaar in ontvangst wordt genomen. Voor het definitieve 
gebruik van DWF en daarmee afschaffing van het papieren formulier (dat we in West alleen nog maar als back-up 
gebruiken of in geval van een discussie over een wedstrijd), is een aanpassing van het 
AfdelingsCompetitieReglement nodig en dat kan alleen in een ALV. In West worden over twee weken al de stukken 
voor de najaars ALV aan de verenigingen gestuurd. Daarom heeft het Hoofdbestuur de keuze gemaakt om de pilot 
met een half jaar te verlengen om de verenigingen nog meer kans te geven om feedback te geven. 
 
Ik wil jullie dus ook nogmaals graag uitnodigen om feedback over het gebruik van DWF te sturen aan Ineke de Graaf, 
ze is per e-mail te bereiken onder dwf@tafeltennis.nl. Andere verenigingen in West zijn jullie voorgegaan. 
 
Sportprotocol 
Op 29 september is het sportprotocol aangepast op de landelijke richtlijnen van het RIVM en die van de overheid. 
Het laatste protocol is hier te vinden. Het specifieke protocol van de NTTB is niet verder aangepast en is nog steeds 
van toepassing. De veelgestelde vragen hebben ook een update ontvangen en zijn hier te vinden.  
 
In mijn bericht ‘Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West-XIII’ had ik al de belangrijkste aanpassingen 
opgenomen. 
 
Mondkapjes in de zaal 
Hoewel het logisch lijkt, wordt de vraag zo nu en dan toch terecht gesteld: ‘Nu het dringende advies is om 
mondkapjes te dragen in binnenruimtes, moeten we dat als tafeltennissers ook doen’? Het antwoord daarop is ‘Nee, 
tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.’. 
 
Digitale ALV 
Door een tijdelijke wet was het mogelijk om de ALV van de vereniging digitaal te houden. Deze wet liep echter op 1 
oktober af, maar is verlengd tot 1 december. Mijn persoonlijke advies op het moment is om een ALV, als die aan de 
orde is, digitaal te houden en niet fysiek. 
 
Stay safe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


