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NTTBWest Secretaris

Van: NTTBWest Voorzitter
Verzonden: zaterdag 18 september 2021 15:55
Aan: NTTBWest Secretaris
Onderwerp: Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West XXVI

Beste sportvrienden 
 
We zijn met zijn allen blij dat de competitie alweer een week onderweg is vandaag. Alles ziet er positief in een 
positieve zin uit. Omdat er toch een aantal zaken zijn die voor u allen van belang zijn (en helaas niet iedereen 
regelmatig de site van West, laat staan die van de NTTB bezoekt), val ik u graag nogmaals lastig met wat informatie. 
Een voorzitter moet toch wat doen met zijn zaterdagmiddag. 
 
Coronatoegangsbewijs en de kantines 
Behalve bij topsportwedstrijden (eredivisie en topsportlocaties) is er geen Coronabewijs nodig om in de zaal 
aanwezig te zijn. De betrokken verenigingen zijn hiervan vast zelf al door de Bond op de hoogte gesteld. Voor 
kantines gelden er echter wel een aantal maatregelen. Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van 
eten en drinken op sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs niet verplicht is voor het zittend 
nuttigen van eten en drinken binnen in de horeca bij sportverenigingen geldt: 
 dat een coronatoegangsbewijs verplicht is van 13 jaar en ouder; 
 geen maximaal aantal bezoekers; 
 openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds; 
 entertainment is toegestaan. 
 
Op 20 september maakt de Rijksoverheid de exacte invulling bekend. 
 
Er is weer geld (over), bijpassende vereniging gezocht 
De verschrikkelijke situatie met Corona heeft er ook dit jaar toe geleid dat we weer geld over hebben binnen de 
afdeling. Dat geld willen we graag weer daar inzetten waar het voor de tafeltennissport in de afdeling op een goede 
plek terecht komt. Dus: gratis geld in de aanbieding! Wie wil dat nu niet? 

Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur dan een aanvraag naar secretaris@nttb-west.nl met daarin in ieder 
geval een omschrijving van de wens/activiteit, een begroting en wat de vereniging er mee wil bereiken (en probeer 
specifiek te zijn). Omdat het over het budget van 2021 gaat, moet het subsidiebedrag ook in 2021 worden 
uitgegeven. We hebben er zelfs een voorkeur voor dat we de rekening voor 11 november ontvangen, dan weten we 
zeker dat wij (dit huidige Afdelingsbestuur) het nog af kan handelen. Het Afdelingsbestuur zegt toe dat u binnen een 
enkele dag een reactie krijgt zodat er, als deze positief is, voldoende tijd is voor 10 november. De afdeling 
subsidieert (onder normale omstandigheden) maximaal 50% van de activiteit, de vereniging zal dus ook zelf moeten 
investeren. Alle informatie is op deze pagina van de site te vinden. 

Vacatures Afdelingsbestuursleden 
Zoals u weet zullen alle bestuursleden van het afdelingsbestuur de komende ALV van 18 november aftreden. Dit 
betekent dat de afdeling op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Ik wil u vragen om in uw vereniging en omgeving te 
kijken of er iemand is die graag één van de vacatures zou willen invullen. 
 
De achtergrond én de vacatureteksten zijn op deze pagina van de site te vinden. Kandidaatstelling kan tot 8 
november 2021 plaatsvinden bij de secretaris van de afdeling (secretaris@nttb-west.nl). 
 
Vacature plaatsvervangende Bondsraad leden 
Op het moment representeren Maria ter Hoek en Peter Bakker de verenigingen van West in de Bondsraad. Het zijn 
spannende tijden in de Bondsraad, zeker in verband met het komende verandering in de bestuurlijke organisatie. De 
Bondsraad van de NTTB is het hoogste orgaan van de NTTB. De Bondsraad stelt in hoofdlijnen het beleid en de 
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financiële begroting vast, geeft de kaders aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid en controleert het 
hoofdbestuur.  
 
Een plaatsvervangend Bondsraadslid neemt in afwezigheid van een Bondsraadslid zijn of haar plaats tijdens de 
Bondsraadsvergadering in. Hierbij heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als het Bondsraadslid. Hij/zij is iemand 
met Interesse en nieuwsgierigheid in en grote affiniteit met tafeltennis en is bereid om, voor zover deze kennis niet 
aanwezig is, zich snel in te werken in de organisatiestructuur van de NTTB, de activiteiten in de bond en de 
afdelingen. Hij/zij heeft er plezier in om een visie te vormen op ontwikkelingen en taken van een moderne 
sportorganisatie. 
 
Kandidaatstelling kan tot 8 november 2021 plaatsvinden bij de secretaris van de afdeling (secretaris@nttb-west.nl). 
De volledige vacaturetekst is hier te vinden. De contactgegevens van de huidige Bondsraad leden zijn hier te vinden 
(klik op de foto). 
 
Ten slotte 
Zoals altijd, als u vragen heeft kunt u zich altijd tot ons wenden via secretaris@nttb-west.nl.  
 
Ik wens u een fantastische komende tijd toe, geniet dat er weer volop gespeeld kan worden. 
 
En, blijf gezond, houdt u zich aan de afspraken, heb respect voor uw medeburgers met wat u doet. En als altijd: 
Better safe than sorry. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn Haalman 
Voorzitter afdeling NTTB West    

          
 
 


