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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zondag 21 maart 2021 17:33
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXIII

Beste sportvrienden, 
 
Het is alweer een kleine twee maanden geleden dat ik u een informatiebericht over de Corona situatie heb 
gestuurd. Hieruit blikt helaas hoe weinig vooruitgang er op dit moment op dat front wordt geboekt. 
 
We kunnen helaas dus ook nog niet aan de slag (buiten wel, maar dat is nog te koud en zeker te winderig op het 
moment). Het HB heeft aangekondigd op 31 maart een besluit te nemen over een eventuele 
voorjaarscompetitie/voortzetting najaarscompetitie, maar mogelijk doen ze dat al na de komende persconferentie 
van 23 maart. Het Bondsbureau heeft de competitieleiders van de afdelingen uitgenodigd voor een vervolgoverleg 
over de competitie en Corona op 25 maart. Ik kan me natuurlijk niet aan de indruk onttrekken dat dit alleen nut 
heeft als het HB al een beslissing over het vervolg heeft genomen. Anders had afspraak de week erna moeten 
plaatsvinden. Aan de andere kant, het is ook over 10 dagen al 31 maart. 
 
Er zijn echter wel een aantal andere zaken die ik onder uw aandacht wil brengen omdat ze misschien aan uw 
aandacht zijn ontsnapt. 
 
Competitiegerechtigd tarief voorjaar 2021 
In een brief van 6 maart heeft het HB u laten weten dat de Bondsraad (BR) heeft besloten dat er geen 
competitiegerechtigd tarief voorjaar 2021 in rekening zal worden gebracht. Normaal wordt dit bij iedereen in 
rekening gebracht die het vlaggetje ‘competitiegerechtigd’ op ‘aan’ heeft staan in NAS. Het zou hebben betekenend 
dat alle spelers die nog steeds als competitiegerechtigd in NAS stonden omdat de najaarscompetitie nu eenmaal 
niet was afgespeeld, formeel weer hadden moeten betalen. Dat is nu voorkomen. Het betekent wel een financiële 
aderlating voor de Bond. Dit competitiegerechtigd tarief wordt immers gebruikt voor heel veel zaken, maar is niet 
specifiek nodig voor de competitie. De financiële commissie heeft dit, en het daaraan gekoppeld het foute gebruik 
van de term ‘competitietoeslag’ geconstateerd, en gaat met afgevaardigden van het HB en BB in gesprek over het 
contributiestelsel. Het advies van de financiële commissie is erg interessant en is hier te lezen. 
 
Herstructurering NTTB 
Op 6 maart heeft er ook een sessie plaatsgevonden waar een concept model voor een nieuwe NTTB organisatie is 
gepresenteerd door adviseur Jaap Wals en er in groepen over dit model is gesproken. Na afloop heeft er een 
gezamenlijke discussie plaatsgevonden. Op voorstel van Jan Simons heeft de BR besloten het HB in klein comité (dit 
zijn vier HB leden, vijf BB leden en de externe adviseur geworden) opdracht te geven het concept verder uit te 
werken. Dit wordt in de rondgang van het HB in september ook aan de verenigingen gepresenteerd. De presentatie 
van Jaap Wals is hier te vinden, de informatiebrief over het vervolg is hier te vinden. De meeste vragen tijdens de 
sessie gingen over de problematiek die dit nieuwe model moest oplossen. Hier is tijdens de sessie geen antwoord op 
gegeven (twee BR-leden gaven aan dat dit al lang bekend was). In de brief van Jan Simons worden uitgangspunten 
genoemd voor de nieuwe organisatie. Het is mij (en vele anderen tijdens die sessie) echter nog steeds onbekend 
welke problemen met deze uitgangspunten worden opgelost en hoe deze uitgangspunten zijn af te leiden uit de 
onderliggende problemen. Om die reden ben ik bang dat we aan symptoom bestrijding aan het doen waardoor de 
echte problemen van het moment niet worden aangepakt in de gepresenteerde uitgangspunten en het 
gepresenteerde model. 
 
Aanpassing leeftijdsindeling jeugd 
Een paar dagen geleden is er een zeer belangrijke wijziging gecommuniceerd over de nieuwe leeftijdsindeling voor 
junioren en de consequenties hiervan voor de jeugd en jonge senioren. De jeugd blijft een jaar langer in de jeugd en 
wordt een jaar later senior. De jeugd die dus dit (competitie)jaar J3 is, wordt het komende jaar J4 en blijft 
jeugdspeler. Een senior die 1e-jaars senior is dit (competitie)jaar blijft 1e-jaars senior en kan nog steeds in de jeugd 
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spelen (eigenlijk: de 2e-jaars senioren worden 1e-jaars senioren). De nieuwe leeftijdsgrenzen gaan op 1 juli 2021 (en 
dus voor de najaarscompetitie) in. Alle informatie is op deze pagina te vinden. 
 
Webinars voor verenigingen 
Vanuit het Sportakkoord worden er de komende tijd een veelheid aan webinars georganiseerd voor verenigingen. 
Alle informatie en een link om aan te melden staan op de site van de NTTB op deze pagina. 
 
Voorjaars ALV 
Zoals al veel eerder bekend is gemaakt zal de voorjaars ALV op 27 mei weer online plaatsvinden. Zoals u van ons 
gewend bent krijgt u uiterlijk drie weken vooraf een formele uitnodiging én alle onderliggende stukken. De stukken 
die al beschikbaar zijn, zijn op deze pagina (site nttb west > organisatie > ALV en thema avonden > komende ALV) te 
vinden. Mocht u ooit terug willen lezen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dan kunt u dat natuurlijk via de 
documenten van de vorige ALV’s vinden via deze pagina. 
 
Nieuwe competitieleider jeugd 
De afdeling heeft in Hans Vogelaar een nieuwe competitieleider jeugd gevonden. Enige informatie is in dit artikel te 
vinden. De contactgegevens van Hans zijn hier te vinden. 
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
In een eerder bericht heb ik u al verteld over de nieuwe wet WBTR die halverwege het jaar van kracht zal worden. 
Op de site van de Bond is de informatie die van belang is voor de verenigingen weer verder aangepast. De 
modelststuten zijn op deze pagina te vinden. 
 
Trainersbegeleiding door de afdeling, Werving, opvang en behoud en het Sportakkoord 
Er bestaan een groot aantal mogelijkheden voor verenigingen om (financiële) hulp te krijgen de vereniging verder te 
laten bloeien. Dit onderwerp is, mede door wat er via het Sportakkoord mogelijk is, zo omvangrijk geworden dat we 
hier de komende week een aparte berichtgeving aan gaan wijden. 
 
Talentontwikkeling: Regionale TrainingsNetwerk 
Behalve in West hebben alle afdelingen een regiotraining voor talenten. In West hebben we er voor gekozen geen 
eigen regiotrainer te hebben maar samen te werken met bestaande talent trainingsscholen (Jong&Talentvol en 
TT4You) en we ondersteunen het RTC leiden. Deze werken allen ook samen, vandaar het netwerk. Landelijk is er 
voor gekozen om de regiotrainingen niet meer te laten plaatsvinden en te vervangen door een landelijk gestuurd 
netwerk van trainingeninstanties (vermoedelijk één per regio). De afdeling is hier niet bij betrokken, maar we 
hebben begrepen dat er wel is gesproken met de trainers van Jong&Talentvol en TT4You. Wat er gaat gebeuren in 
West is ons niet bekend. Het beleidsstuk van de Bond kunt u hier lezen, een presentatie hierover is hier te lezen.. 
 
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, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West    
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