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NTTBWest Voorzitter

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 19:50
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XV

Beste sportvrienden, 
 
Corona maatregelen 
Het is alweer twee weken dat we helaas de competitie weer hebben moeten stilleggen. Ik heb u daar toen over 
geïnformeerd. U heeft diezelfde dag ook een bericht van het Hoofdbestuur gehad over de consequenties van de 
nieuwe maatregelen van de regering. Omdat de competitie stilligt is er weinig gebeurt waarvan ik u op de hoogte 
kon of moest brengen. Er zijn geen nieuwe regels of regelingen bijgekomen. 
 
Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie en het blijft koffiedik kijken of de maatregelen blijven 
gehandhaafd, worden verzwaard of worden verlicht De ontwikkelingen lijken dat laatste niet te ondersteunen. De 
voorzitters van de afdelingen (het College van Voorzitters, CvV), hebben met het HB afgesproken om direct na de 
persconferentie met elkaar te bespreken wat dit betekent voor de competities, spelers en verenigingen van onze 
Bond. De bedoeling is om één landelijke (generieke) aanpak voor alle afdelingen te hebben. Dat betekent dat er 
binnen die aanpak vast nog (beperkte) vrijheden per afdelingen zijn. Als het goed is moet dit uiterlijk as. donderdag 
leiden tot een nieuwe brief waarin staat wat we weten, wat de consequenties zijn maar zeker ook wat we nog niet 
weten en welke beslissingen er later moeten of kunnen worden genomen. Ik denk dat we allemaal hier naar 
uitkijken. 
 
De competitieleiders zullen aansluitend hierop zo snel mogelijk laten weten wat dit betekent voor de afdeling West. 
 
Dubbel in duo 
Wij hebben helaas moeten constateren dat teveel teams in de duo toch een dubbel willen spelen en dit aan hun 
tegenstander voorstellen. Er wordt dus zeer regelmatig dubbel gespeeld. Dit is zelfs voorgesteld aan AB-leden en 
aan competitieleiders. Een competitieleider die hier de betrokken vereniging op aansprak toen hij daar was en het 
zag gebeuren, werd in zijn gezicht uitgelachen. Wij hebben daar in alle eerlijkheid geen enkel beeld bij en begrijpen 
echt niet dat dit gebeurt. Ik kan niet in genoeg heldere termen communiceren hoe absurd dat is. Niet alleen tonen 
de spelers die dubbel willen spelen en de verenigingen die dit in hun zaal toestaan een volledig gebrek aan 
verantwoordelijkheid, ze overtreden ook de regels van NTTB zodanig dat dit een zaak voor de tuchtcommissie is. Wij 
hebben ons voorgenomen om, als de competitie weer wordt hervat en dezelfde regels nog steeds van toepassing 
zijn, verenigingen bij wie tijdens de competitie dubbel wordt gespeeld voor de landelijke tuchtcommissie te 
brengen. Hetzelfde geldt voor teams die aan de tegenstander voorstellen om dubbel te spelen.  
 
Nationaal sportakkoord 
Na enige tijd van onduidelijkheid komt er nu meer duidelijkheid over het Sportakkoord. Met het Nationaal 
Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Recentelijk is duidelijk 
geworden welke diensten van de NTTB hierin zijn meegenomen en dus door de gemeenten en/of het rijk 
gefinancierd kunnen worden. Steeds meer gemeenten tekenen het akkoord. Overigens zijn er natuurlijk ook 
diensten/opleidingen van andere organisaties dan de NTTB die voor verenigingen heel interessant kunnen zijn. Het 
Bondsbureau is heel druk bezig om alles voor de verenigingen goed in kaart te brengen zodat ze de vereniging die 
hier baat bij hebben optimaal kunnen ondersteunen. De komende week krijgt elke vereniging de informatie wat er is 
en hoe dit het beste kan worden aangevraagd. 
 
Taskforce nieuwe NTTB organisatie 
Zoals jullie weten is in 2019 een Taskforce in opdracht van de Bondsraad begonnen met een nieuwe opzet voor de 
NTTB organisatie (Bondsraad, afdelingen, HB etc.) om met de huidige problemen (waaronder te weinig vrijwilligers) 
om te kunnen gaan. Het Hoofdbestuur heeft hier in de ‘Ontmoeting HB -West’ op 19 september vorig jaar ook 
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aandacht aan besteed, mede door een presentatie vanuit de Taskforce.  In de stukken van de Bondsraad staat in 
bijlage 1 van het BR-boek de voortgang te lezen. Helaas moet ik het bestuur van TOGB, dat achter mij hard 
applaudisseerde toen Jan Simons tijdens de ontmoeting vorig jaar vertelde dat de afdelingen zouden worden 
opgeheven per 1 januari 2021, teleurstellen. De Taskforce geeft haar opdracht terug de komende Bondsraad en er 
zal opnieuw moeten worden gestart met het proces om tot een nieuwe NTTB organisatie te komen. De verwachting 
is dat het HB zal worden gevraagd hier het initiatief in te nemen. Voorlopig zit u dus nog vast aan de vorm ‘afdeling’ 
en het Afdelingsbestuur. 
 
Gratis TT3 opleiding 
Ik wil toch nog een keer de kans grijpen om onze gratis TT3 opleiding te promoten. Het is vermoedelijk een 
eenmalige kans die we de verenigingen dit jaar kunnen bieden omdat er geld over is en wij dat willen besteden. Als 
er te weinig deelnemers zijn kan hij wel eens niet doorgaan. Alle informatie is hier te vinden. Onze 
Afdelingsondersteuner Sven Groot weet hier alles van en zal graag jullie vragen beantwoorden of inschrijvingen 
ontvangen. 
 
ALV op 12 november 2020 
Afgelopen week heb ik u alle informatie gestuurd over de ALV van de afdeling West die op 12 november as. online 
zal plaatsvinden. De informatie is ook hier te vinden. In de mail zat een foute link om uw verenigingen hiervoor aan 
te melden. De juiste link is: secretaris@nttb-west.nl. 

AJCL gezocht 
Jeffrey Tempelman, de competitieleider jeugd, heeft aangegeven uiterlijk eind 2020 te stoppen met zijn werk als 
competitieleider jeugd van de afdeling West. Wij zijn hem natuurlijk dankbaar voor het werk dat hij voor alle 
verenigingen heeft gedaan.  We zijn dus op zoek naar een nieuwe competitieleider jeugd die dit fantastische werk 
voor de afdeling wil oppakken. Samen met Henk Mes en Kelvin Heemstra vormt hij/zij het mooie CCW-team die de 
competitie in de afdeling vorm geeft. Onze jeugd is een uitdaging, niet alleen omdat ze de toekomst hebben maar 
ook omdat we aan net zoeken zijn hoe we ze kunnen werven en behouden. Dat is overigens één van de redenen 
waarom we bijvoorbeeld met de jeugdplatform beginnen (informatie afdelingsondersteuner@nttb-west.nl). Als u 
iemand kent die deze leuke functie van competitieleider jeugd op zou willen pakken dan kan hij/zij contact opnemen 
met Kelvin Heemstra (voorzitterccw@nttb-west.nl). 
 
Webinar sportbestuur 
Heeft u zich altijd al afgevraagd hoe uw bestuur met elkaar samenwerkt, waarom het soms niet werkt en hoe het 
wel zou kunnen werken? In de maand november houdt onze vorige voorzitter Frans Muijzers (Muijzers Advies), op 
alle dinsdagen van 20.30-21.30 uur een Webinar over Bestuursstijlen voor voorzitters van sportverenigingen. In een 
klein gezelschap (3-5 deelnemers) wordt met een handige online-tool ieders voorkeuren in bestuursstijlen 
vastgesteld. Eigen praktijkvoorbeelden krijgen direct verhelderende betekenis. Een ideale kans om te reflecteren op 
eigen bestuursinzet. Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft dit seminar (nog voor Corona) ook gevolgd. Informatie is 
hier te vinden. 
 
 
Al mijn vorige communicatie kunt u natuurlijk hier op de site van West vinden. 
 
Overigens kan ik u nog steeds aanraden om u de abonneren op onze nieuwsbrief (zie de blauwe button hieronder) 
en om de site van de afdeling en die van de NTTB regelmatig te bezoeken. Er is veel interessante informatie voor uw 
vereniging beschikbaar, ook ik mis wel eens wat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
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