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Mededelingen SCL
Wijziging 5e klasse A:
Bij de teamopgave heeft TTV Westerzicht per abuis aangegeven dat alle teams tegelijk thuis willen spelen. Dit jaar
heb ik aan deze wens kunnen voldoen echter blijkt in de praktijk, vanwege corona, dit niet haalbaar tijdens de
najaarscompetitie. Hierdoor heb ik een aanpassing moeten doen in de 5e Klasse A. In deze poule heeft TTV
Westerzicht de letter H gekregen in plaats van de letter E. Dit zorgt ervoor dat het speelschema is gewijzigd.
Gelieve dit duidelijk te communiceren met de betrokken teams van uw vereniging.
Wijziging 6e Klasse B:
Bij de teamopgave heeft TTV Westerzicht per abuis aangegeven dat alle teams tegelijk thuis willen spelen. Dit jaar
heb ik aan deze wens kunnen voldoen echter blijkt in de praktijk, vanwege corona, dit niet haalbaar tijdens de
najaarscompetitie. Hierdoor heb ik een aanpassing moeten doen in de 6e Klasse B. In deze poule heb ik de letters
van TTV Westerzicht 3 en Scaldina 4 gewisseld. Dit zorgt ervoor dat het speelschema is gewijzigd. Gelieve dit
duidelijk te communiceren met de betrokken teams van uw vereniging.
Niet spelen van het dubbelspel tijdens najaarscompetitie:
Als adviesgroep competitie hebben wij unaniem besloten af te wijken van de landelijke regelgeving. Hetgeen
betekent dat wij tijdens de najaarscompetitie geen dubbelspel zullen spelen. Om dit mogelijk te maken dienen we
hiervoor het afdelingscomeptitiereglement aan te passen. Dit kan alleen door toestemming van de ALV. Hiervoor
zal op zeer korte termijn een Bijzondere/Extra ALV worden gehouden. In welke hoedanigheid deze gehouden zal
worden wordt op dit moment onderzocht door het AB.
Wijziging aanvangstijd TIOS Terheijden:
Helaas staat in het competitieprogramma een foutief aanvangstijd voor de thuiswedstrijden van TIOS Terheijden
vermeldt. De wedstrijden zullen aanvangen om 20.15 uur in plaats van 20.00 uur. Gelieve de betrokken spelers
hiervan in kennis te stellen.
Afwezigheid wedstrijdsecretaris:
Mocht u als wedstrijdsecretaris nog gaan genieten van een welverdiende vakantie wil ik u vragen uw taken
gedurende uw afwezigheid goed over te dragen aan en tijdelijke vervanger en dit op voorhand te melden bij de
JCL/SCL. Dit kunnen wij dan publiceren in de IZW, zodat alle andere wedstrijdsecretarissen dit tijdig kunnen
lezen.
Afwezigheid SCL:
De SCL is niet bereikbaar van 7 augustus tot en met 1 september. Uw mail worden niet doorgezonden en
derhalve dus ook niet gelezen. Gedurende deze periode ben ik ook niet telefonisch bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
SCL NTTB Afdeling ZuidWest
Alexander Heil

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST
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