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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 12:21
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XVIX

Beste sportvrienden, 
 
In de afgelopen week hebben we twee persconferenties gehad van onze regering. De eerste had weinig effect op 
ons als afdeling (behalve dat topsport in tafeltennis wel was toegestaan), maar de tweede van gisterenavond 
natuurlijk wel. Vandaar dat u mij weer in uw mailbox vindt. Hoewel ik verwacht dat het HB ook zal communiceren, 
heb ik daar tot nu nog geen bevestiging van gehad en heeft het voor de afdeling ook een paar extra gevolgen. 
 
Coronamaatregelen 
Om kort te zijn, en u weet dat allemaal al, alle binnensport activiteiten zijn sinds afgelopen nacht 00:00 uur tot en 
met minimaal 19 januari stilgelegd. Dit betekent dat er nu ook niet meer getrained en (vrij) gespeeld mag worden in 
de speelzalen. Dit is niet wat we hoopten, maar maakt een, in ieder geval voor mij, begrijpelijk onderdeel van een 
strengere lockdown uit. Er mag voor spelers vanaf 18 jaar wel buiten worden gespeeld in een groep van twee, 
helaas is dat qua weer en groepsgrootte naar verwachting niet interessant voor ons. De jeugd tot en met 17 jaar zou 
wel met meer buiten mogen spelen, maar ik neem aan dat dat op het moment vanwege het weer ook niet 
aantrekkelijk is. 
 
Competitie 
Ik (en ik verwacht niemand) heb op het moment enig idee wat dit betekent voor de competitie. De brief van Jan 
Simons die u op 5 november jl. heeft gehad is, voor zover mij bekend, nog steeds het uitgangspunt. Naar aanleiding 
van de persconferentie van vorige week zou er een nieuwe brief komen over de competitie; de toegezegde concept 
brief heb ik helaas nog niet mogen ontvangen. Mocht dit anders worden dan wordt u natuurlijk meteen 
geïnformeerd. 
 
ZHK 
De ZHK zal geen doorgang vinden op 9 en 10 januari 2021. De inschrijvingen en betalingen blijven staan tot de 
nieuwe datum. De ingeschrevenen kunnen (nu of later) natuurlijk hun inschrijfgeld terugvragen, dan wordt de 
inschrijving geschrapt. Er zal een nieuwe datum worden gezocht in de kalender die tijdig (via e-mail, de website van 
West en de nieuwsbrief) zal worden gecommuniceerd. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de ontwikkelingen en 
de vrije data als gevolg van de competitie. Dan zal de inschrijving ook weer worden geopend. Als u vragen heeft kunt 
u natuurlijk contact opnemen via zhk@nttb-west.nl. 
 
TASO 
In mijn berichten van 29 september en 9 oktober jl. heb ik u verteld over de TASO regeling (Tegemoetkoming 
Amateur Sport Organisaties COVID-19). Deze kon tot 11 oktober worden aangevraagd en ik heb gehoord dat 
verenigingen hier ook gebruik van hebben gemaakt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, 
specifiek bedoeld voor de sportsector. Wanneer er meer informatie bekend is, zal die te vinden zijn op de TASO 
pagina. Houdt hem in de gaten als het interessant voor u kan zijn. Het ging in de vorige regeling om relatief 
omzetverlies (ik meen 30%) en niet om absolute bedragen. Ook met een kleine omzet kunt u dus in aanmerking 
komen. 
 
Herhaling: Nieuwe kansen voor subsidie voor overige verenigingszaken 
Op 1 december jl. schreef ik u dat de afdeling geld gaan overhouden en heb u voor het volgende uitgenodigd: heeft 
u dus iets dat met uw vereniging heeft te maken dat u graag zou willen doen en waar een subsidie van maximaal € 
300,- (en maximaal 50% van de kosten) uitkomst zou bieden? Stuur dan een e-mail aan de secretaris van de afdeling 
(secretaris@nttb-west.nl) met de subsidie aanvraag. In totaal zes verenigingen hebben hier al gebruik van gemaakt 
en we hebben wat mooie subsidies ter ondersteuning van deze verenigingen kunnen geven. Maar, we hebben nog 
steeds subsidiegeld beschikbaar. Dus: als u de komende twee weken nog iets wilt doen in uw vereniging ter 
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voorbereiding op 2021 waarbij een subsidie u over de streep zou helpen, vraagt u hem dan s.v.p. aan. Wij willen 
graag subsidie geven. Omdat het nog maar een halve maand betreft krijgt u, als het goed is, binnen een enkele dag 
te horen of de subsidie is toegekend. Let wel, het geld moet door uw vereniging in 2020 worden besteed om 
hiervoor in aanmerking te komen. 
 
Grijze leden en de ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering 
Ik heb de afgelopen tijd gesproken (geprobeerd te spreken) met verenigingen die grijze leden hebben. Wij schatten 
dat in totaal 30% van de leden van verenigingen een grijs lid is. Dit ie over alles heen, er zijn natuurlijk verenigingen 
zonder grijze leden en verengingen met meer grijze leden. In het algemeen krijg ik drie typen reacties: ‘Geen reactie, 
de betrokken vereniging wil er niet over praten’, ‘Een vorig bestuur was boos op de Bond en meldde de leden 
gewoon niet aan’ en ‘deze leden doen niet aan de competitie mee en nemen daarom niets van de Bond af en 
hoeven dus geen lid van de Bond te zijn’.   
 
Naast het feit dat de vereniging, door lid-vereniging van de Bond te worden, zich heeft verplicht om al hun leden ook 
als lid van de Bond aan te melden (algemeen reglement van de NTTB artikel 9.2) en dit niet doen strafbaar is, 
hebben deze leden ook een aantal voordelen. Zonder de anderen te benoemen op dit moment, zou ik wel uw 
aandacht willen vragen voor de AON Sportverzekering (Aansprakelijkheid en ongevallen). Een vereniging is als 
rechtspersoon aansprakelijk voor de eigen gedragingen en voor die van haar leden zoals sporters, bestuurders, 
trainers en vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan schade die geleden wordt als gevolg van ongelukjes: iemand valt 
van de tribune omdat de leuning loszit, het voedsel in de kantine is niet veilig, et cetera. Ook datgene dat uw leden 
bij andere verenigingen veroorzaken valt hier onder. Om ervoor te zorgen dat dit soort zaken voor verenigingen 
geen hele dure situaties oplevert, heeft de NTTB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor 
al haar basisleden. Uw bij de Bond aangemelde leden vallen hier dus onder, uw grijze leden niet. Mocht u 
trainingsgroepjes hebben waar de spelers bijvoorbeeld per keer betalen of spelers wel lid zijn van uw vereniging en 
niet van de Bond en u volhardt om hen niet bij de Bond aan te melden, wil ik u vragen om een aparte verzekering 
voor deze spelers af te sluiten. Alleen op die wijze kunt u voorkomen dat uw vereniging en mogelijk zelfs u als 
bestuur, aansprakelijk wordt gesteld als er iets gebeurt.  
 
Ten slotte 
Zoals altijd, als u vragen heeft kunt u zich altijd tot ons wenden via secretaris@nttb-west.nl.  
 
Ik wens u, ondanks alles, een goede tijd toe de komende weken en een kerstmis dat zo gezellig als mogelijk is. 
 
En, blijf gezond, houdt u zich aan de afspraken, heb respect voor uw medeburgers met wat u doet. We hopen dat 
we in 2021 weer terug kunnen naar een situatie die (relatief) normaal is. Tot die tijd: Better safe than sorry. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


