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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: woensdag 30 december 2020 17:20
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XX

Beste sportvriend, 
 
Ik wil als eerste graag iedereen bedanken die mij en het AB de beste wensen heeft gestuurd na mijn vorige mail. 
 
Ik hoop dat jullie een goede kerst hebben kunnen vieren dat ondanks alles toch gezellig was. Nog een enkele dag 
voor 2020 en kunnen we uitkijken naar een 2021 dat naar verwachting op een aantal fronten vast beter zal zijn. 
 
Coronamaatregelen 
Er is geen nieuws te vermelden. De cijfers worden er helaas niet beter op. Pas op 12 januari kunnen we weer een 
nieuw persconferentie verwachten met eventueel nieuws. In mijn laatste bericht schreef ik: ‘Naar aanleiding van de 
persconferentie van vorige week zou er een nieuwe brief komen over de competitie; de toegezegde concept brief van 
Jan Simons heb ik helaas nog niet mogen ontvangen. Mocht dit anders worden dan wordt u natuurlijk meteen 
geïnformeerd’. Wij hebben niets meer gehoord over een (concept)brief dus ik neem aan dat het HB pas na een 
volgende persconferentie (als deze positiever is) met berichtgeving over de competitie komt. Het is op 22 december 
wel duidelijk geworden dat de eredivisie toch niet zal herstarten omdat de randvoorwaarden niet in te vullen zijn. 
Overigens is de afspraak tussen het College van Voorzitters (CvV) en het HB voor direct na de persconferentie van 12 
januari al gemaakt. 
 
Ik hoop altijd maar dat er onder u zijn die een tafeltennistafel op zolder hebben staan zodat er nog kan worden 
gespeeld.  
 
TASO 
Het aanvullende pakket van de TASO regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisatie) is nog steeds niet 
gepubliceerd. Houd de TASO pagina in de gaten 
 
Kansen voor subsidie voor overige verenigingszaken 
Op 1 december en 15 december heb ik u uitgenodigd om een subsidie aan te vragen voor tafeltennis gerelateerde 
zaken voor uw vereniging. Omdat het geld in 2020 beschikbaar was moesten de kosten ook voor het einde van 2020 
gemaakt kunnen worden. We hebben in totaal 9 verenigingen kunnen helpen om nog een wens te realiseren met 
behulp van een subsidie van de afdeling. In het nieuwe jaar zullen we hier een aantal artikelen over op de site 
plaatsen. 
 
Arbitragecoördinator 
De arbitragecoördinator van de vereniging is essentieel om er voor te zorgen dat alle leden over voldoende 
spelregelkennis beschikken. Hij/zij zorgt er ook voor dat de verenigingsscheidsrechters worden opgeleid, 
ondersteund en begeleid. Dit gebeurt allemaal op de vereniging maar ook buiten de vereniging zijn er diverse 
mogelijkheden om scheidsrechters te ondersteunen. Daarnaast, met een arbitragecoördinator hebben verenigingen 
de mogelijkheid om zelf te monitoren welke leden het spelregelbewijs hebben behaald. 
 
Misschien is er bij uw vereniging op het moment wat ruimte om een arbitragecoördinator aan te stellen en in NAS 
op te nemen. Pas 17 van de 96 verenigingen in West hebben dit gedaan. In een artikel op de site wordt er iets dieper 
op ingegaan.  
 
Sportakkoord webinar 
In de mails van 30 oktober en 1 december heb ik geschreven over het Sportakkoord. Het doel van dit Sportakkoord 
is om iedereen meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te 
maken voor álle Nederlanders, in alle leeftijdsfasen. Sportclubs, gemeentes en andere maatschappelijke organisaties 
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zijn hierbij betrokken. Een belangrijk onderdeel van het Sportakkoord is een landelijke services lijst. Dit is een lange 
lijst van cursussen, workshops en trajectbegeleiding die ingezet kunnen worden om jouw vereniging te 
ondersteunen. 
 
Om verder te verduidelijken wat het Sportakkoord voor uw vereniging kan betekenen houdt de Bond op 14 januari 
om 19:30 een webinar. Aanmelden kan bij Ineke de Graaf. Alvast meer willen weten? Neem dan een kijkje op de 
pagina over het Sportakkoord. 
 
Ten slotte 
Zoals altijd, als u vragen heeft kunt u zich altijd tot ons wenden via secretaris@nttb-west.nl.  
 
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 en de wens voor een fantastisch jaarovergang, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

                                  
 


