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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 16:42
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XVIII
Bijlagen: Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond (moeten) zijn.pdf

Beste sportvrienden, 
 
Daar vindt u mij weer in uw brievenbus met een aantal zaken waarvan er helaas (of gelukkig) minder over Corona 
gaan. We zitten in een relatief stabiele periode zo te zien, maar stabiel op een foute wijze. Het aantal besmettingen 
neemt nauwelijks tot niet af hetgeen betekent dat dit geen pad is dat leidt tot verlichting van de maatregelen wat 
wij weer nodig hebben om weer te kunnen gaan tafeltennissen met meer mensen in een zaal en competitie gaan 
spelen. 
 
Ik wil deze mail ook gebruiken om u wat vragen te stellen. Ik hoop ook van u of uw vereniging hier antwoord op te 
mogen ontvangen. 
 
Mondkapjesplicht 
Vanaf vandaag 1 december 2020 is iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om in publieke binnenruimtes, EN DUS 
OOK BINNENSPORTACCOMODATIES als tafeltennisverenigingen/zalen, een mondkapje te dragen. Degenen die bezig 
zijn met de sportbeoefening hoeven dit niet. Spatschermen mogen overigens niet. Houdt u zich s.v.p. met uw 
vereniging hieraan om eventuele verspreiding te voorkomen. 
 
Zoals altijd heeft het RIVM haar Q&A weer hieraan aangepast en alle informatie kunt u hier vinden. 
 
TVL regeling 
Er is weer een nieuwe mogelijkheid om verloren inkosten te compenseren. Ik kan me niet direct herinneren eerder 
over deze te hebben geschreven. Deze keer betreft het de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die per 25 november 
was aan te vragen. Sportverenigingen vallen onder deze regeling. Heeft uw vereniging een omzetverlies van 30% of 
meer én ook € 3000,- of meer aan vaste lasten per kwartaal, dan komt uw vereniging in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. TVL gaat steeds over een periode van 3 maanden en gaat nog over Q4 van 2020 en Q1 en Q2 van 
2021. U vraagt hem ook steeds aan voor een periode van 3 maanden. 
 
Aanvragen voor Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021. Alle informatie, tools en aanvraagprocedure is op deze 
pagina te vinden. 
 
AfdelingsLedenVergadering (ALV) 
Op 12 oktober jongsleden heeft de ALV van de afdeling West plaatsgevonden. Hoewel hij online was, waren er, 
naast diverse andere genodigden, toch 15 verenigingen aanwezig. Terwijl de inhoudelijke stukken vrij snel 
behandeld konden worden, waren de verenigingen meer aan zet in de rondvraag en daar hebben ze uitgebreid 
gebruik van gemaakt.  Als u nieuwsgierig bent wat er is besproken dan kunt u onder meer het concept verslag op 
deze pagina vinden. Op die pagina is overigens altijd de laatste informatie over de komende ALV te vinden 
waaronder het resultaat van de afgehandelde actiepunten. 
 
Nieuwe kansen voor subsidie voor overige verenigingszaken 
Dit jaar weten we zeker als afdeling dat we geld gaan overhouden. Dat geld kan helaas niet in een spaarpot. Wij 
zouden daarom graag zien dat we het op een nuttige wijze in de afdeling wordt besteed door de verenigingen. Heeft 
u dus iets dat met uw vereniging heeft te maken dat u graag zou willen doen en waar een subsidie van maximaal 
€ 300,-  uitkomst zou bieden? Stuur dan een e-mail aan de secretaris van de afdeling (secretaris@ntt-west.nl) met 
de subsidie aanvraag. Omdat het nog maar een 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. 
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Grijze leden 
Ik heb u er eerder op opmerkzaam gemaakt, maar verenigingen moeten volgens het Algemeen Reglement van de 
NTTB alle leden, bestuursleden, managers, trainers, coaches en (officiële) teambegeleiders als lid bij de NTTB 
aanmelden. Als een vereniging dat niet doet is dat een (beboetbare) overtreding. Ik heb als bijlage bij de mail een 
eerder nieuwsbericht bijgevoegd waar in staat uitgelegd waarom dat goed is. Het is ook niet eerlijk, niet 
aangemelde leden profiteren (indirect) wel van alles dat van de Bond komt, maar betalen er niet voor. We hebben 
twee jaar geleden een discussie gehad met een vereniging uit West die trots meldde dat door de subsidies van de 
NTTB hun leden aantal naar 120 was gegroeid, maar in NAS stonden maar 60 mensen genoemd. Dat is niet netjes. 
 
We werden er nu weer met onze neus op gedrukt omdat een vereniging een bestuurslid naar de ALV wilde laten 
komen die wel lid van de vereniging maar geen lid van de Bond was. 
 
Memo aan Bondsraad over meer ondersteuning voor West 
Ik ben door diverse mensen gevraagd welke memo de afdeling aan de Bondsraad had gestuurd (zie mijn vorige mail 
en mijn teleurstelling hierover). Omdat deze door het Bondsbureau niet tussen de stukken op de NTTB-site was 
geplaatst, was deze niet terug te vinden was. De brief is wel onderaan de pagina van de afgelopen ALV van West te 
vinden en is ook direct hier te vinden. 
 
Jeugdplatform 
De afdeling wil nog steeds graag samen met de verenigingen kijken hoe we meer jeugd bij tafeltennis betrokken 
krijgen. Hoewel Covid-19 het ons moeilijk maakt om bijeen te komen, willen we het niet langer uitstellen en daarom 
digitaal bij elkaar komen op woensdagavond 9 december om 20.00 uur. Het Jeugdplatform zetten we als middel in 
om verenigingen digitaal bijeen te krijgen. In het platform bespreken we graag de belangrijkste jeugdthematieken 
binnen de afdeling West met als doel om tot concrete veranderingen te komen en tot nieuwe activiteiten te komen. 
 
Het Jeugdplatform is dus bij uitstek een mooie kans om, naast het uitwisselen van kennis en ervaring met andere 
aanwezigen, thema’s en/of initiatieven in te brengen die anderen maar zeker ook uw eigen vereniging (financieel) 
gaat helpen om meer jeugdleden te werven of juist te behouden. Samen versterken we elkaar en maken we onze 
sport toekomstbestendig. We zien graag de verenigingsbestuurders en/of verenigingsfunctionarissen die actief 
betrokken zijn bij de jeugdafdeling van de eigen club aan het jeugdplatform deelnemen (maximaal 2 per vereniging). 
 
Aanmelden kan t/m 7 december door dit aanmeld formulier in te vullen en te mailen naar onze 
Afdelingsondersteuner Sven Groot (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl). Neem voor vragen en/of meer informatie 
gerust contact met hem op. Meer informatie is op deze pagina te vinden 
 
Sportakkoord 
Ik heb in mijn mail van 30 oktober geschreven over het Nationaal Sportakkoord. U heeft ook van het Bondsbureau 
hier informatie over gekregen. Er zit een uitgebreide aanvraagprocedure aan vast die mogelijk zou kunnen 
afschrikken. Mocht dit zo zijn raad ik u aan gewoon een eenvoudig verzoek aan graaf@tafeltennis.nl te sturen. Op 
deze wijze is het ook andere verenigingen gelukt zonder de volledige procedure te doorlopen. Op deze pagina is 
meer informatie te vinden, maar kijk vooral onder punt 6 waar de diverse opleidingen staan die zeker voor 
tafeltennisverenigingen interessant kunnen zijn. 
 
Afdelingsleden administrateur 
Heeft u zich altijd afgevraagd of de afdeling een afdelingsleden administrateur heeft en zo ja of zo nee, wat deze 
doet? In West hebben we er natuurlijk één en vooral de wedstrijdsecretarissen zijn er mee bekend. Zij is essentieel 
om vooral nieuwe leden geregistreerd en daarmee ook competitiegerechtigd te maken. Ik heb een informatiepagina 
gemaakt op de site en die is hier te vinden. 
 
Welke opleidingen zou u willen volgen? 
Tijdens de ALV heb ik mijn teleurstelling uitgesproken dat een aantal opleidingen/trainingen dit jaar onvoldoende 
deelnemers heeft getrokken. Dat is jammer, want er zijn zoveel mooie dingen te leren. Dat kan deels door Covid-19 
komen, maar natuurlijk ook omdat jullie zitten te wachten op andere opleidingen/trainingen. In 2021 willen we 
natuurlijk weer een aantal opleidingen/trainingen organiseren, zowel voor bestuurders, trainers en anderen. Om dit 
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optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de verenigingen verzoek ik je, als jullie vereniging een wens heeft 
voor een opleiding of training, deze te sturen aan de secretaris (secretaris@nttb-west.nl). 
 
Ontmoetingen verenigingen – afdelingsbestuur 
Tijdens de ALV is ook de vraag gesteld of het Afdelingsbestuur niet alle verenigingen zou willen bezoeken de 
komende tijd. In West hebben we 100 verenigingen en als ik elke week er eentje zou bezoeken (binnen het AB ben 
ik degene die dat zou doen), dan kost me dat al twee jaar. Dat lijkt dus niet de juiste weg te zijn. Maar, we willen wel 
graag in gesprek met verenigingen die met ons in gesprek willen gaan, die vragen hebben, die suggesties hebben, 
die willen weten hoe we hen kunnen ondersteunen of die samenwerking zoeken met andere verenigingen om 
samen wat te organiseren. Hierbij kunnen we voordeel hebben van hetgeen we nu al doen: online vergaderen. Dat 
scheelt reistijd en is op allerlei momenten, ook tussendoor, best te doen. Als u dus in gesprek wilt met het 
Afdelingsbestuur (en/of de Afdelingsondersteuner), laat dat weten aan de secretaris van de afdeling 
(secretaris@nttb-west.nl). Hij zorgt er voor dat er een online gespreksafspraak wordt gemaakt waarin we van 
gedachten kunnen wisselen. De uitnodiging is van ons, het initiatief voor de afspraak komt van u. 
 
Afgelopen week hebben we al gesproken met de voorzitter van de vereniging die de vraag stelde tijdens de ALV en 
wij hebben het idee dat dat goed is bevallen. 
 
Ik hoop van u te horen. Alle reacties zijn welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


