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Mededelingen
Beste allen,
Graag zou ik als voorzitter van Afdeling ZuidWest kort het woord tot jullie willen richten.
Eindelijk mogen we weer competitiespelen, alleen heeft iedereen nu wel in de gaten dat het opstarten
van de competitie door de Coronamaatregelen dit jaar anders is dan anders.
We doen er vanuit de afdeling alles aan om onze leden een waardige competitie aan te bieden, alleen
kunnen omstandigheden ervoor zorgen dat we te maken krijgen met onverwachte ontwikkelingen. Dit
kan betekenen dat we genoodzaakt zijn nog wijzigingen door te voeren in de nu reeds bekend
gemaakte poule-indeling of letterschema. Wanneer dit het geval is, zullen we betrokkenen zo snel
mogelijk informeren.
Op donderdag 10 september 2020 staat een bijzondere ALV gepland waarin besloten wordt of we wel
of niet gaan dubbelen in de afdelingscompetitie. Deze Bijzondere ALV is online. Zorg dat je vereniging
zich daarvoor aanmeldt, zodat de afdeling een breed gedragen beslissing kan nemen.
Zo hebben we te maken met de geadviseerde protocollen vanuit de NTTB, maar natuurlijk ook vanuit
de betreffende gemeenten, eventueel verhuurders van zalen, verenigingen en ook nog persoonlijke
afwegingen. Dit maakt het voor iedereen lastiger dan normaal: de competitiespelers,
coaches/begeleiders, wedstrijdsecretarissen en onze competitieleiders.
Het is de verantwoordelijkheid van verenigingen om een op hun speellocatie toegesneden invulling van
het NTTB/NOC*NSF protocol te geven, en die –indien nodig- door de gemeente te laten accorderen.
Om verrassingen tijdens competitiewedstrijden te voorkomen, verzoek ik jullie het volgende:
Plaats het voor jullie vereniging geldende protocol op jullie website. Zorg ervoor dat dit protocol
gemakkelijk voor de bezoekers te vinden is. Let daarbij ook op aantal bezoekers/begeleiders
per team, wel/niet douchen, etc.
Zorg dat uitspelende teams vooraf bij de speellocatie checken wat de geldende protocollen zijn
Nogmaals, we weten niet wat er aan wijzigingen nog allemaal op ons af komen, maar laten we
afspreken duidelijk te communiceren en begrip te hebben voor de huidige situatie.
Ik wens iedereen veel succes en speelplezier toe in de competitie,
Jeroen Engelhart
Voorzitter NTTB ZuidWest
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Corona nieuws update
Graag verwijs ik u naar ons coronadossier op onze website https://www.nttb.nl/coronadossier/
en met name naar het geplaatste bericht https://www.nttb.nl/nieuwe-protocollen-corona-sport/
Hierin treft u alle informatie over protocollen, adviezen, financiën, enz. met betrekking tot
corona. U treft hierin ook het door NOC*NSF per 24 augustus aangepaste protocol
Verantwoord Sporten aan.
Ook is een “Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden” opgesteld
https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf en zijn de
veelgestelde vragen aangevuld https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST

InfoZuidWest – 2020/2021 nummer 4

pagina 2 van 2

