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Van de voorzitter
Gerwin Jansen
Missen jullie het tafeltennissen en de gezelligheid met elkaar ook zo? Ik in ieder geval
wel. Ik hoop dat jullie in de eerste plaats gezond zijn en dat blijven. Om die reden zijn de
afgelopen week de maatregelen nog verder aangescherpt: alle bijeenkomsten worden
verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.
Dit betekent voor ons dat een openstelling van ons clubgebouw geen optie is in de
periode dat de nieuwe maatregelen met betrekking tot samenkomsten van kracht zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we minimaal tot 1 juni geen gebruik maken van ons
clubgebouw. Inmiddels is ook bekend dat de tafeltenniscompetities van de NTTB niet
uitgespeeld zullen worden.
We blijven de mededelingen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en NOC/NSF
volgen. Wij houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.
In de afgelopen periode heb ik de vraag gekregen van leden die vroegen of het mogelijk
is om met een tweetal gebruik te maken van de speelzaal. Een heel begrijpelijke vraag,
maar helaas moet ik die vraag met 'nee' beantwoorden. Ten eerste kunnen we het risico
op verspreiding van het risico niet nemen, daarnaast riskeren we als vereniging ook een
forse boete wanneer men dit zou opmerken.
Ik wens jullie van afstand het allerbeste toe: blijf gezond en let op elkaar!

JEUGD: Het spelregelbewijs (ook voor niet jeugdleden)
Mark Remijn
Vanaf 1 juli 2020 is het spelregelbewijs een vereiste is voor competitiespelende
jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Nu de scholen stil liggen is het een goed moment om
deze alvast te halen. Vanaf nu kan iedereen zijn spelregelbewijs behalen via
www.tafeltennismasterz.nl. Wel is het handig dat je eerst even oefent voordat je het
bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de

website.
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl
2. Ga naar „Login voor je bewijs
3. Voer je bondsnummer in
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen]
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres zoals geregistreerd
in onze administratie*
6. Klik op de link
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord
* Je ontvangt de mail op het mailadres dat in het NTTB Administratie Systeem (NAS)
geregistreerd staat. Niets ontvangen? Check eerst nog even je spambox. Zit de mail
daar niet in vraag dan aan de ledenadministrateur van je vereniging om het juiste
emailadres in NAS te zetten (ledenadministratie@reganijkerk.nl).
.

Kebabtoernooi en eiergooitoernooi
Mark Remijn
Het kebabtoernooi en eiergooitoernooi zullen worden verplaatst naar een latere datum in
het jaar zodra we weten wanneer we weer kunnen tafeltennissen. We zullen jullie
hiervan op de hoogte houden.

Van de NTTB
Mark Remijn
Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,
In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de
afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging geïnformeerd
dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met

6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden
hierin de richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen
overgenomen.
Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen
hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden. Het
Hoofdbestuur is vandaag (digitaal) bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere
besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:
* De landelijke voorjaarscompetitie wordt beëindigd. In de landelijke seniorencompetities
volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en
naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor
het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de
landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn
geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden
aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de
landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie. Wij gaan ervan
uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;
* Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en
evenementen met een datum vóór 1 augustus 2020 komen te vervallen;
* Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit
betreft met name de selecties voor internationale toernooien);
* In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni
2020;
* AfdelingsLedenVergaderingen (ALV‟s) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal
een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALV‟s van
de afdelingen te mogen verzetten tot een datum ná 1 juni 2020;
* Als verenigingen in financiële problemen komen door het achterblijven van inkomsten
kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e
kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.
Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u, als afdeling en vereniging maar niet in de
laatste plaats u als lid, behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit
moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten
ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Het
Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor
zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door
het wegvallen van barinkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.
Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.
Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: “De NTTB dat zijn wij samen”. Dit motto
heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere betekenis. Juist nu, op de
momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en
niet in de laatste plaats op onze manier van leven.
We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto
door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf
een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over

weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke
herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen
“samen kan doen”. Onze sport leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen.
Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.
Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan
van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.
Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.
Namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Jan Simons
Uw Voorzitter

