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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 12:14
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXIV

Beste sportvrienden, 
 
Het is alweer een ruime maand geleden dat ik u een informatiebericht over/rond de Corona situatie heb gestuurd. 
Hoewel de cijfers nog steeds niet goed zijn, gloort er langzamerhand toch wat hoop dat er op een gegeven moment 
weer binnen kan worden getafeltennist. Het aantal vaccinaties neemt toe en in de zomer zou iedereen een eerste 
vaccinatie moeten hebben gehad. Het perspectief voor een najaarscompetitie kunnen we heel voorzichtig ‘aardig 
goed’ noemen. 
 
De commissie CCW is daarom ook begonnen met de voorbereidingen. Zonder dat ik op details in kan gaan wordt het 
natuurlijk goed gekeken op welke wijze deze najaarscompetitie kan worden georganiseerd. We hopen dat het 
Hoofdbestuur deze keer een aantal keuzes maakt voor het hele land zodat er niet per afdeling weer gekeken moet 
worden hoe het wordt opgepakt. 
 
TASO 
De regeling Tegemoetkoming Amateur SportOrganisaties (TASO) heeft ook in 2021 een vervolg gekregen. De TASO-
regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste 
kwartaal van 2021 vergeleken met dezelfde periode in 2020. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter 
bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Hiervoor 
wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. 
De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021. 
 
Ook als u eerder nog geen aanspraak heeft gemaakt op een TASO vergoeding (om welke reden dan ook), kunt u dat 
natuurlijk voor Q1 wel doen. Bij de TASO aanvraag voor Q4 van 2020 waren ook 50% nieuwe aanvragen. 
 
De informatie van de rijksoverheid is hier te vinden. 
 
Digitale ALV 
Op 12 maart heeft de minister de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd. Deze 
wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te 
houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van uw sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 
juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen 
tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke 
vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van 
tevoren worden aangekondigd. Of het na 1 augustus nog mogelijk zal zijn een online ALV te houden is dus nu nog 
onduidelijk (ik hoop het persoonlijk wel). 
 
Zoals eerder aangegeven zal de voorjaars ALV van de Afdeling West online plaatsvinden. Alle stukken, inclusief de 
agenda, zijn al op deze pagina van onze site beschikbaar. Zoals altijd worden de uitnodiging én alle stukken drie 
weken voor de ALV (op 6 mei) aan de verenigingen gestuurd. 
 
Ledenwerving in Coronatijd: gratis Webinars 
De NTTB organiseert in april/mei een drietal Webinars over ledenwerving in Coronatijd. De eerste heeft 
gisterenavond plaatsgevonden, maar er komen er nog twee. Hoewel het niet op de informatiepagina zelf staat, zijn 
de Webinars op respectievelijk 7 mei en 11 mei. 
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Nu het vermoedelijk weer mogelijk gaat worden om binnen te spelen en jeugd te werven, zal de afdeling West zal 
binnenkort een actie bekend maken om MJ Tafeltennis in te huren. Dat maakt zeker het tweede Webinar op 7 mei 
extra interessant als u zou overwegen om hier gebruik van te maken. 
  
De informatie en de mogelijkheid om aan te melden zijn op deze pagina te vinden. 
 
Tien tips voor clubs en sportorganisatie in tijden van Corona 
Hoewel er meer artikelen over dit onderwerp verschijnen, is dit artikel van Frank van den Wall Bake mogelijk toch 
interessant om te lezen. De reden is dat hij feitelijk ‘open deuren’ benoemt die nu juist van belang zijn in deze 
periode. Ik ben bang dat juist veel ‘open deuren’ toch worden vergeten op het moment. Mogelijk heeft u niet aan 
alles wat, maar alle beetjes helpen.  
 
WBTR 
Zoals vaker geschreven treedt op 1 juli as. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking die van 
belang is voor verenigingsbesturen. Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en 
toezichthouders). Een belangrijk element is de uitgebreide persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van 
bestuursleden als er iets niet op orde is. Op 29 april en 6 mei as. worden er Webinars georganiseerd over deze 
nieuwe wet. Op deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden. 
 
De NTTB heeft nieuwe modelstatuten voor verenigingen ontwikkeld. Deze modelstatuten en meer informatie is op 
deze pagina te vinden. 
 
Jeugdplatform 
De tweede sessie van het Jeugdplatform heeft op 22 maart jl. plaatsgevonden. Een verslag hiervan is hier te vinden. 
De derde sessie komt er over ruim een maand alweer aan. 
 
Betrouwbaarheid gegevens Tafeltennis Masterz 
Door onbekende oorzaak zijn op dit moment de gegevens op het clubdashboards voor Tafeltennis Masterz niet altijd 
betrouwbaar. Er is vooral een aantal geslaagden dat hier nog niet zichtbaar is. Soms zijn spelers die wel in het 
clubdashboard als ‘geslaagd’ staan niet op de site van de Bond terug te vinden. Er wordt door de Bond aan gewerkt 
om dit te herstellen. 
 
 
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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