Notulen online buitengewone Afdelingsledenvergadering NTTB ZuidWest op 10 september 2020
Concept, 3 november 2020
Aanwezig: Aloysius, ASIO, Attaque, ATTC '77, Belcrum, Bergeijk, Breda, Budilia, De Batswingers, De Pin
Pongers, Deurne, Een en Twintig, Flash, Geenhoven, Groene Ster, Het Markiezaat, Hooghei, Hotak '68,
Hyperion, Irene, Kapelle, Kerkwerve, Kruiskamp 81, Luto, Never Despair, ODT, OTTC, PJS, Return Oss,
Reynaert, ROTAC '82, SAR '72, Son en Breugel, Stiphout, STV, SV Red Star '58, Tanaka, Tafeltennis
Goes, Taverbo, Taveres, TIOS Terheijden, TTC Middelburg, TTCV, TTVE, TTV Maashorst, Unicum,
Veldhoven, Waalwijk, Witac’89.
Alexander Heil (SCL), Sophie Dijkers (HCL)
Jeroen Engelhart (voorzitter), Mick van Hoof (penningmeester), Roger van der Hammen (Denktank) en
Tamara Jacobis (afdelingondersteuner)
Afwezig met machtiging: Effect ’71, Helmond ’57, Hita ’79, Scaldia, Smash’76, TIOS ’51, Valkenswaard
1. Opening
De voorzitter (Jeroen Engelhart) opent de vergadering om 20.30 uur en legt de reden van deze
buitengewone ALV uit.
Roger van der Hammen zal notuleren.
Tevens is er een toelichting op de vergaderstructuur in verband met het digitaal vergaderen. Bij iedereen
wordt centraal de microfoon uitgezet, wil men spreken dan gebeurt dat door opsteken van het digitale
“handje”.
De afdelingsondersteuner (Tamara Jacobis) benoemt het aantal aanwezige verenigingen. Zij
vertegenwoordigen samen 2801 leden. Het totaal aantal leden van de afdeling ZuidWest bedraagt 3952
leden, waardoor het quorum van > 50% ruim aanwezig is om besluiten te kunnen nemen.
2. Voorstellen aan de ALV
In deze vergadering wordt over 2 punten gestemd:
• Het afdelingsbestuur stelt voor in de afdelingsseniorencompetitie (de najaarscompetitie 2020) geen
dubbel te spelen. De huidige protocollen van het RIVM en van NOC*NSF verbieden het dubbel in
tafeltennis niet, omdat tijdens sportbeoefening geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden.
• Bovenstaande leidt tot wijzigingen in artikel 29 van het afdelingscompetitiereglement. Het voorstel is
een nieuw lid 4 toe te voegen dat deze tijdelijke situatie regelt. In het voorgestelde lid 4 wordt tevens
aangegeven dat het afdelingsbestuur besluit wanneer weer dubbel gespeeld gaat worden en lid 4
van artikel 29 komt te vervallen (niet meer van toepassing is). Indien de ALV instemt met deze
toevoeging, machtigt de ALV het afdelingsbestuur om dit besluit te nemen.
Er is gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen:
Eardly van de Geld – Luto
V: Welke elementen gaan een rol spelen bij het vrijgeven van de competitie?
A (voorzitter): Vooral wezenlijke veranderingen in de adviezen van het RIVM, we blijven ons houden aan
hun regels.
V: Dus als gezondheidsrisico’s afnemen?
A: ja.
Marlies Somers – Hotak ‘68
V: Gaat het over de hele competitie?
A: ja, het betreft steeds hele competities. Tijdens de competitie wordt het afdelingscompetitiereglement
niet gewijzigd.
De voorzitter brengt een vraag in die reeds vooraf zijn gesteld:
V: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid tav naleven coronaregels?

A: Nakomen van de regels is de verantwoordelijkheid van de verenigingen, conform de regels van het
RIVM, eventueel ook van de gemeente of verhuurder zaal.
3. Stemming
Na bespreken van de verduidelijkende vragen wordt gestemd over het voorstel dat er niet gedubbeld
wordt. De verenigingen aanwezig wordt één voor één gevraagd hun voorkeur op te geven. Daarna
benoemt de voorzitter dat meerdere verenigingen via een gemachtigde hun voorkeur hebben bekend
gemaakt. Daarna volgt een pauze om de stemmen te tellen.
45 verenigingen stemmen voor (2468 leden = 82.7%), 8 verenigingen stemmen tegen (489 leden =
16.4%), 2 verenigingen onthouden zich van stemmen (28 leden = 0.9%). Het voorstel wordt
aangenomen.
Vervolgens wordt gestemd over het voorstel dat het afdelingsbestuur besluit wanneer weer dubbel
gespeeld gaat worden en lid 4 van artikel 29 komt te vervallen (niet meer van toepassing is). Indien de
ALV instemt met deze toevoeging, machtigt de ALV het afdelingsbestuur om dit besluit te nemen.
3 verenigingen zijn tegen, zij vertegenwoordigen 153 leden = 4.9 % van de stemmen, een grote
meerderheid is voor. Het voorstel wordt aangenomen.
4. Rondvraag
Nadat beide voorstellen zijn aangenomen biedt de voorzetter nog ruimte om aanvullende vragen te
stellen.
Jacques Derksen – Kapelle / Lid Fondsbeheercommissie NTTB
V: Wat is het advies t.a.v. wisselen van tafelhelft?
A: Advies is om niet te wisselen van tafelhelft bij elke game. Het is wenselijk de keuze van de vereniging
hierover van tevoren in je clubprotocol op te nemen en deze te plaatsen op de website van de club.
V: 12 teams hebben zich inmiddels afgemeld. Krijgen zij een boete of worden deze kwijtgescholden?
A: Deze worden kwijtgescholden.
Bergeijk
V: Wat gebeurt er als een team tijdens de competitie zich moet terugtrekken i.v.m. besmettingen of
verplichte isolatie?
A: Er wordt niet beboet. Terugtrekken zal worden verhandeld zoals gebruikelijk.
V: Het bulletin bevat adviezen, mag hiervan afgewezen worden?
A: Dat mag, mits het niet in strijd is met de regels van het RIVM of de NTTB.
Advies: Kijk voor een uitwedstrijd eerst op de site van de te bezoeken vereniging betreffende de corona
regels en respecteer deze. Gezondheid staat op 1, tafeltennis op 2!
Sophie Dijkers (HCL)
Toevoeging: op 11 september volgt een protocol wedstrijdsport. Dit kan een aanvulling zijn voor de
vereniging. Verzoek is dit protocol door te sturen naar alle verenigingen.
Jan van Gemert - PJS
V: Heeft vraag hoe het zit omtrent ventilatie, dit n.a.v. een mail vanuit de NTTB.
A: De nu geldende richtlijnen t.a.v. ventilatie stammen al van voor de corona problematiek en zijn niet
aangepast. Dus bij een reeds bestaande vergunning is alles in orde. Bij twijfel kan contact opgenomen
worden met de accommodatiecommissie van de NTTB.
Aanvulling Jacques Derksen – Kapelle / Lid Fondsbeheercommissie NTTB: Aanpassingen aan de
ventilatie kunnen via deze commissie financieel ondersteund worden.
Jan van Gemert wil vast aangeven dat bij PJS de wedstrijden gespeeld zullen gaan worden met één bal.
De voorzitter adviseert dit op te nemen in zijn verenigingsprotocol.
TTV Return
V; Wat te doen met spelattributen als telborden en teltafels?
A: Officieel advies is het per wedstrijd schoonmaken van tafel, teltafel en telbord. Andere opties staan vrij.
Sophie Dijkers - HCL
V: Wat wordt bedoeld met spelen met één bal?
A: InfoZuidWest adviseert dat elke speler zijn eigen bal gebruikt, je serveert dus altijd met “je eigen bal”.

Sophie Dijkers – HCL
V: Kunnen mondkapje en handschoenen ook een optie zijn?
A: Ja.
V: Wat te doen met wedstrijdboekje, gaat iedereen daarin schrijven?
A: Het advies is dat alleen door de aanvoerder van de thuisspelende club te laten invullen.
Marlies Somers - Hotak ‘68
Zorg als club voor voldoende ontsmettingsmiddel.
Daarna komen er meerdere praktische vragen. De voorzitter vraagt dit onderling uit te werken.
Laatste opmerking van de voorzitter: Het kan gebeuren dat je bij een tegenstander komt en je van
mening bent dat de zaal niet “coronaproof” is. Je kan je daarop beroepen en dan de wedstrijd niet spelen.
Het is wel noodzakelijk om dan bewijs daarvan zo goed mogelijk vast te leggen (bijvoorbeeld middels
foto’s). De competitieleider zal dan in overleg met beide teams proberen tot een rationele oplossing te
komen. Er wordt door de voorzitter een beroep gedaan op het gebruiken van gezond verstand en respect
voor elkaar.
Eardly van de Geld – Luto
V: Tafels ontsmetten na een wedstrijd, hoe dat te doen?
A: Neem contact op met TTV Stiphout of de SCL. De SCL vult aan dat alles te vinden is op de site van de
NTTB: https://www.nttb.nl/advies-zo-desinfecteer-je-jouw-tafeltennistafels/
Tevens het advies van hem om na elke wedstrijd je handen te ontsmetten, dan begin je weer “schoon”.
Johan Heurter – ATTC
V: Ik heb digitaal een vraag gestuurd. Wat als de competitie weer gestaakt moet worden, heeft het
afdelingsbestuur daar al over nagedacht?
A: Bestuur heeft dat niet gedaan, wil niet voor de feiten uit lopen.
5. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun (digitale) aanwezigheid. Hij meldt dat de normale ALV in
oktober plaats zal vinden, waarschijnlijk gewoon “live”.
Jos van Horrik - Geenhoven vraagt of het niet mogelijk is in de toekomst vaker zo te vergaderen. Deze
vraag lijkt meer bijval te krijgen. De voorzitter geeft op persoonlijke titel aan daar voor te zijn.
Sophie Dijkstra – SCL geeft aan dat in de regiohoofdklasse (senioren) er wel gedubbeld zal worden,
omdat de afdeling Limburg heeft gekozen het dubbelen wel door te laten gaan.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur

