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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: donderdag 19 november 2020 13:55
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XVI

Beste sportvrienden, 
 
Corona maatregelen 
Het is behoorlijk rustig geweest rond de consequenties voor tafeltennis de afgelopen drie weken dus ik heb u sinds 
30 oktober daarom ook niet meer ‘lastiggevallen’ met berichtgeving. Ik hoop wel dat u op de verenigingen gewoon 
lekker hebt kunnen spelen. De aangescherpte maatregelen van 4 november hadden immers ook geen invloed op de 
maatregelen die er al sinds 13 oktober waren voor tafeltennis. Afgelopen dinsdag is er echter weer een 
persconferentie geweest van onze regering waarin de maatregelen relatief zijn verzacht. Vandaar dat dit een goed 
moment is om de stand van zaken op te nemen. 
 
Volwassenen spelers (vanaf achttien jaar) mogen nog steeds alleen spelen op anderhalve meter afstand en alleen 
individueel of in groepjes van maximaal vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten. Hoewel ‘een groepje van vier’ aangeeft dat men zou kunnen dubbelen, blijft het sterke 
advies om met niet meer dan twee te spelen en dus alleen te ‘enkelen’. Tafeltennis is de enige niet contactsport 
(voor zover mij bekend) waar het speelveld zo klein is dat bij een dubbel de spelers continue bij elkaar in de buurt 
staan. Hoewel het dus mag, raden wij het nog steeds ten sterkste af om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 
 
Voor de jeugd tot achttien jaar gelden nog steeds uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten in 
teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. 
 
U kunt op deze pagina van de rijksoverheid alle maatregelen voor de sport vinden 
 
Zoals vaker genoemd heeft NOC*NSF een FAQ over de coronamaatregelen en de consequenties voor de sport én 
een sportprotocol die ze beide regelmatig updaten. Deze FAQ kunt u op deze pagina vinden en het sportprotocol 
kunt u op deze pagina vinden. 
 
Competitie in West 
U heeft op 5 november jl. een brief gehad van onze voorzitter Jan Simons over het vervolg van de competitie. De 
essentie is dat we op dit moment gewoon nog niet weten wanneer we de competitie kunnen hervatten en hoe we 
dat dan gaan doen. Onze intenties (deze brief was afgestemd met de afdelingen) staan wel in de brief. 
 
Boetes competitie tot nu toe 
Net als aan het einde van het voorjaar beseffen we dat de verenigingen het niet allemaal financieel erg makkelijk 
hebben. Om die reden heeft het Afdelingsbestuur afgelopen vergadering besloten alle boetes die in de competitie 
tot op dit moment zijn gegeven te laten vervallen. 
 
Cursussen 
In West zijn we (de commissie CVO) heel actief met het organiseren van allerlei vormen van opleidingen. Naast de 
(bijna) gratis TT2 en TT3 organiseren we regelmatig opleidingen voor trainers en voor bestuurders. Afgelopen jaar 
zijn deze voor een belangrijk deel helaas niet doorgegaan. Daarnaast bleek (gek genoeg) een te beperkte interesse 
voor de opleiding ‘4 inzichten voor bestuurders’. Ik vind dat een gemiste kans want ook bestuurders kunnen zich nog 
ontwikkelen waarmee ze hun vereniging beter kunnen helpen. Voor 2021 willen we natuurlijk weer een aantal 
opleidingen organiseren. Heeft u een idee wat voor opleiding u zou willen volgen, wilt u dit dan aan onze 
Afdelingsondersteuner Sven Groot sturen? Hopelijk zijn er meer verenigingen die een dergelijke opleiding zoeken en 
dan zullen we hem zeker organiseren. 
 
Nieuw Afdelingsbestuurslid 
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Tijdens de afgelopen ALV is Jeffrey Tempelman gekozen als lid van het afdelingsbestuur. Jeffrey was bij een aantal 
van jullie al bekend als competitieleider jeugd. Hiermee zal hij voor het einde van het jaar stoppen. Om die reden 
zijn we op zoek naar een nieuwe competitieleider jeugd. Heeft u interesse of wet u iemand die interesse heeft?  Alle 
informatie is hier te vinden. De competitie commissie zoekt overigens ook nog een voorzitter. 
 
De contactgegevens van Jeffrey zijn hier te vinden. 
 
Nieuw Bondsraadslid 
Tijdens de afgelopen ALV hebben de verenigingen Piet van Egmond gekozen om hen, naast Maria ter Hoek, te 
vertegenwoordigen in de Bondsraad. Piet is de opvolger van Frank Lequin die de verenigingen negen jaar heeft 
vertegenwoordigd tijdens de (tweejaarlijkse) Bondsraadvergaderingen. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij heeft 
gedaan. Piet is bij de meeste wel bekend. Naast plaatsvervangend Bondsraadslid is hij ook (onder meer) al vele jaren 
(internationaal) scheidsrechter. 
 
Omdat dit niet altijd helemaal duidelijk is, is er tijdens de afgelopen ALV kort gesproken over de relatie tussen de 
Bondsraadsleden en de verenigingen en de rol van het Afdelingsbestuur er in. De Bondsraadsleden 
vertegenwoordigen de verenigingen in de Bondsraad en worden daarom ook direct door hen gekozen. Omdat er 
geen aparte Bondsraadsleden-van-West-vergadering is faciliteert het Afdelingsbestuur het overleg van de 
bondsraadsleden met de verenigingen en eventuele verkiezingen. Het Afdelingsbestuur heeft echter geen formele 
relatie met de Bondsraadsleden. Er vindt natuurlijk voor elke Bondsraad wel overleg plaats zodat de 
Bondsraadsleden ook weten hoe het Afdelingsbestuur tegen de stukken aankijkt.  
 
Het relatief vergelijkbare overleg met de verenigingen vindt dus tijdens de ALV plaats. Het blijkt al lang dat dit niet 
leidt tot voldoende input vanuit de verenigingen naar de Bondsraadsleden. Om die reden heeft het Afdelingsbestuur 
toegezegd samen met de BR-leden te zoeken naar een andere opzet hiervoor.  
 
De contactgegevens van Piet zijn hier te vinden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


