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Nieuwe maatregelen Competitie, evenementen en bijeenkomsten
aangaande het Coronavirus








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.
De afdeling ZuidWest volgt het landelijke beleid voor de afdelingscompetities, binnenkort volgt er een
bulletin met belangrijke wijzigingen en informatie vanuit de afdeling competitieleider.
Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere
informatie;
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.

Algemene Leden vergadering 13 mei 2020 (geannuleerd)
De ALV voor de NTTB afdeling ZuidWest die op 13 mei 2020 gepland stond is geannuleerd. De berichtgeving op
de website is reeds verwijderd. Afhankelijk van het verloop van de Coronacrises, wordt de ALV opnieuw gepland
in het najaar 2020.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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