
1

NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 16:49
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXV

Beste sportvrienden, 
 
Het stoplicht verandert langzaam in lichtgroen. Door de vaccinaties komen we terecht in een wereld waar 
langzamerhand weer meer kan. Omdat het erg goed mogelijk is dat u niet dagelijks de site van de NTTB leest en ik 
denk dat er voor sommige informatie een brengplicht naar de verenigingen is in plaats van een haalplicht door de 
verenigingen, stuur ik u nog een keer een update. In alle eerlijkheid hoop ik dat het de laatste kan zijn. Als de niet 
gevaccineerde en vaccinatie weigeraars voorzichtig zijn komen we misschien weg zonder een vierde golf na de 
vakantie. 
 
Versoepelingen 
Hoewel er in eerdere berichten sprake van was dat maximaal 30 personen in een zaal mochten zijn, is dat vanaf 
morgen 5 juni 50 personen geworden die anderhalve meter afstand moeten houden. Als het voor de sport nodig is 
mag het ook zonder die 1,5 meter. De Bond zegt dat dubbel niet nodig is maar als men dit graag wil, men er 
afspraken over moet maken. 
 
Een jaar geleden hebben we hier eerder over gesproken en ik was helder in mijn mening. Iedereen die kan dubbelen 
kan ook enkel spelen en dus is voor het spelen van tafeltennis niet nodig om dubbel te spelen. Volgens mij mag het 
dus niet en is het op dit moment nog niet verstandig. Het gaat nooit om de (jonge) speler die wel wil en nauwelijks 
ziek wordt, het gaat altijd om het risico voor anderen. Ik weet ook niet wat het Hoofdbestuur bedoelt met 
‘afspraken maken’; welke afspraken zouden hier van toepassing kunnen zijn? Ga er in uw vereniging met wijsheid 
mee om, ik kan u hier niets toestaan of verbieden..  
 
Alle versoepelingen staan op deze pagina van de Rijksoverheid opgenomen. Het protocol verantwoord sporten van 
NOC*NSF is op deze pagina te vinden. De NTTB aanvullingen zijn op deze pagina te vinden. 
 
WBTR 
Ten overvloede besteed ik nog een keer aandacht aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De 
WBTR heeft de aansprakelijkheid van bestuurders aangescherpt. Een vereniging moet hieraan voldoen omdat 
anders bestuursleden mogelijk persoonlijk aansprakelijk zijn voor consequenties van (hun) acties.  
 
Kijk er dus serieus naar als je dat met de vereniging nog niet hebt gedaan. Per 1 juli gaat de wet in en moet de 
vereniging voldoen. Maak bijvoorbeeld gebruik van het WBTR-stappenplan dat op deze pagina is te vinden op de 
site wbtr.nl. Dat kost € 240,-  maar ik lees op de WBTR pagina van de NTTB dat er 50% korting mogelijk is. Voor zover 
u het ook niet wist (ik in ieder geval niet), u kunt bij/via de NTTB een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bestuurders afsluiten voor € 42,35. Deze verzekering dekt natuurlijk niet als u zich niet aan de wet houdt. Alle 
informatie kunt u op deze pagina vinden. 
 
U kunt, om uw statuten aan te passen, natuurlijk gebruik maken van de nieuwe modelstatuten voor NTTB-
verenigingen (of de betreffende delen in uw eigen statuten opnemen). In deze modelstatuten zijn ook de eisen ten 
aanzien van AVG en het houden van een digitale ALV opgenomen. Er geldt geen  dwingende deadline voor 
aanpassing van de statuten, hoewel de wet wel op 1 juli ingaat. Hij moet formeel uiterlijk pas bij de eerstvolgende 
Statutenwijziging plaatsvinden en ik neem aan dat dit bij de eestvolgende ALV is. Als ik u was en om onzekerheid te 
voorkomen, zou ik de statuten als dat nodig zo snel mogelijk aanpassen. 
 
ALV 
Voor de volledigheid, op 27 mei jl. heeft de ALV van de afdeling West plaatsgevonden. Het concept verslag en de 
gebruikte presentatie zijn voor geïnteresseerden te vinden op deze pagina. 
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Organisatieontwikkeling 
Op 17 mei 2021 vond een (online) ontmoeting tussen de Bondsraadsleden (Peter Bakker en Maria ter Hoek) en de 
verenigingen van West ter voorbereiding van de (informele) Bondsraad op 29 mei. Het onderwerp van de informele 
Bondsraad betrof de organisatieontwikkeling NTTB waarvoor het hoofdbestuur een tweetal documenten had 
rondgestuurd. In een levendige discussie die twee uur heeft geduurd werd niet alleen van gedachten gewisseld met 
de Bondsraadsleden maar zeker ook onder elkaar. 
 
De verenigingen maakten zich zorgen over de wijze waarop het voorstel tot stand was gekomen en de 
ontwikkelingen als gevolg hiervan. Een belangrijk probleem is het ontbreken van een de knelpuntinventarisatie, -
analyse en probleemformulering. De conclusie was dat ze de Bondsraadsleden advies wilden geven. De hoop was 
dat ze de vragen en ideeën konden omarmen en mee konden nemen in de discussie. 
 
We zijn nu een week na deze informele Bondsraad en zijn nog steeds in blijde afwachting in welke mate het 
hoofdbestuur de vragen, opmerkingen en suggesties heeft verwerkt in hun nieuwe voorstel dat over (al) drie weken 
in de Bondsraad behandeld moet worden. In ieder geval ziet het er voor wat betreft de Afdeling nog steeds zo uit 
dat de Afdelingsstructuur inclusief het Afdelingsbestuur zal verdwijnen. Er komen in totaal 4 of 5 regio’s met een 
regiomanager die als werknemer van het Bondsbureau de operationele zaken van dat Bondsbureau in de regio gaat 
oppakken. De commissies gaan aan landelijke functionaris in het Bondsbureau rapporteren. 
 
Iets meer informatie en alle onderliggend documenten en de brief van de verenigingen aan de Bondsraad zijn op 
deze pagina te vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West    

         

 
 
 


