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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 14:24
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXII

Beste sportvrienden, 
 
Gisterenavond was er weer een persconferentie met weinig vrolijk, maar helaas wel verwacht nieuws. Voorlopig 
blijft alles nog gesloten. We lijken er voorlopig nog niet vanaf te zijn. Het geeft u en uw vereniging natuurlijk wel de 
ruimte om eens naar voren te kijken en te doen wat u altijd al heeft willen doen maar nooit aan toe bent gekomen 
zoals het maken van een (technisch) beleidsplan of het opleiden van uw trainers. Met beide kan de afdeling u 
vermoedelijk helpen, kijk eens op deze pagina. Mogelijk is het ook goed om aan een plan(netje) te schrijven wat er 
allemaal moet gebeuren als u weer open gaat. Dat komt altijd van pas en is altijd van toepassing. Door er eerder 
mee te beginnen kunt u mogelijk ook zaken als werving van nieuwe leden meenemen. Als de zalen weer open gaan 
zijn er veel mensen die bij hun sportverenigingen hebben opgezegd afgelopen jaar en mogelijk wel willen proberen 
te gaan tafeltennissen. 
 
Hoewel er op zich weinig nieuws is wilde ik toch weer graag even in contact met u treden. 
 
Corona 
Ik ben noch lid van het OMT, noch politicus, maar het lijkt er toch sterk op dat hoewel de cijfers wat zakken, de kans 
op een derde golf door de Engelse variant groot is. Dat betekent helaas nog steeds alle hens aan dek. Ik heb u geloof 
ik al eens eerder verteld dat ik vanwege mijn medische achtergrond in praktijk al sinds 12 maart vorig jaar vrijwel in 
quarantaine thuis zit. Ik kom er een paar keer per week uit om ongeveer 7 km te wandelen (ik heb nu op een haar 
na 1000km gelopen), heb in de zomer bij een paar mensen op afstand in de tuin gezeten, maar beperk me nu tot 
buiten wandelen met mijn vader en mijn zoon die beiden in de afdeling Midden wonen. Verder komt alles, inclusief 
boodschappen, aan huis. Gelukkig maar, dat was de eerste maanden nog niet mogelijk. Ik kijk uit naar het moment 
dat ik gevaccineerd kan worden en de wereld weer meer voor me open gaat. Ik hoop dat u allen zich ook laat 
vaccineren en hiermee de wereld voor uzelf én voor anderen zoals mij, veiliger maakt. 
 
De voorzitter van het Hoofdbestuur HB) heeft u twee weken geleden in een brief laten weten welke keuzes het HB 
heeft gemaakt ten aanzien van de voorzetting van de competitie als het nog mogelijk is in dit voorjaar. Hoewel de 
voordracht van de afdelingen iets anders was dan in de brief van de voorzitter HB genoemd, heeft dit geen effect op 
de keuze die wij in West zullen maken als het aan de orde is. Het goede nieuws is dat er in ieder geval landelijk geen 
competitiebijdrage voor de voorjaarscompetitie wordt geheven voor díe afdelingen die in dat geval een halve 
voorjaarscompetitie houden. Ik meen uit de brief ook af te lezen dat er geen sprake is van terugbetaling van de 
competitiebijdrage als er niet meer wordt gespeeld (er zijn dan minder dan twee halve competities gespeeld). In de 
brief geeft de voorzitter van het HB aan dat de algemene reserves eenmalig kunnen verdragen dat er geen 
competitiebijdragen worden betaald, hetgeen gewoon betekent dat terugbetaling van competitiegeld over 2020 
niet mogelijk is. Op 6 maart zal de Bondsraad hier een eerste oordeel over moeten geven.  
 
TVL en TASO 
De subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tegemoetkoming Amateur SportOrganisaties (TASO) 
die van belang zijn voor de verenigingen heb ik eerder genoemd. TVL liep tot 29 januari 2021 is nu gesloten. Het 
wordt weer mogelijk vanaf 19 februari de nieuwe/vervolg TASO regeling aan te vragen. De voorwaarden om in 
aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Wanneer meer informatie bekend is zal dit op de 
pagina van DUS-I over TASO te vinden zijn. Houdt hem in de gaten! 
 
Sportpakket 2.0 
Er wordt gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021 onder de naam Sportpakket 
2.0. Mogelijk valt de nieuwe TASO daar ook onder. Er is €75 miljoen vrijgemaakt. Zo snel er meer informatie is houdt 
ik u natuurlijk op de hoogte. 
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jeugdplatform 
Afgelopen 18 januari vond ‘s avonds de eerste bijeenkomst van het nieuwe Jeugdplatform plaats. Het Jeugdplatform 
is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West te 
bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de 
verenigingen, wel ondersteund door de afdeling, zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van 
plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen 
met jeugd.  Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) 
door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling kunnen en willen 
ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen. Het jeugdplatform gaat dus vooral over 
wat de verenigingen nodig hebben, door verenigingen, ondersteund door de afdeling. 
 
U kunt zich natuurlijk aanmelden bij onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl) om vanaf 
de volgende keer deel te nemen. Wilt u de komende maand (tot 5 maart) gaarne ook een cc: aan secretaris@nttb-
west.nl sturen omdat de Afdelingsondersteuner met ouderschapsverlof is, zijn vriendin heeft een prachtige dochter 
gekregen. Het verslag en de actiepunten van de eerste bijeenkomst zijn respectievelijk hier en hier te lezen. 
 
Subsidies einde 2020 
Eind 2020 heeft het Afdelingsbestuur in één van mijn informatiemails aangegeven dat ze budget dat in 2020 over 
zou blijven, liever op een nuttige wijze in de afdeling zou willen besteed voor de verenigingen. We hebben de 
verenigingen uitgedaagd om, als ze in 2020 nog graag iets ten behoeve van hun vereniging of leden zouden willen 
doen, maar daarbij normaal nooit aan een subsidie zou denken, dat nu wel te doen. In het kader van ‘nee heb je’ en 
‘ja kun je krijgen’, hebben in totaal 10 verenigingen subsidie aangevraagd. Daar zaten heel goede en gefundeerde 
aanvragen bij dus hebben we er 8 toe kunnen kennen. Het ging van ledenwerving, jeugdbehoud tot een 
noodzakelijke opslag. In dit eerste bericht geven De Repelaer, PlayFair, TTVN en De Salamanders een verslag van 
hun (gesubsidieerde) aankoop. 
 
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. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Better 
safe than sorry. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West 
 
    

         

 
 
 


