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Beste verenigingsbestuurders,

ln vervolg op onze berichtgeving van 2 apriljl. informeren wij u graag over de nieuw ontstane situatie.
Laten wij vooropstellen dat wij ons als Hoofdbestuur nog steeds volledig realiseren dat u als afdeling,
vereniging en niet in de laatste plaats als lid behoorlijk wordt getroffen door de maatregelen van het
kabinet. Echter, ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen
met onze mooie sport.

De Rijksoverheid heeft dinsdag een aanvulling gegeven op de maatregelen tegen het coronavirus. De
volledige tekst van de rijksoverheid staat hier. Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te
verlengen tot en met 19 mei. De relevante informatie voor de sport:

. Knderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en
-spel (geen officiële wedstriiden).

o Knderen tot en met 12 iaar kunnen onder begeleiding samen buiten spoften.
. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten spoften met elkaar, maar

dan met 1,5 meter afstand ertussen.
. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen

daardoor verschillen Íussen gemeenten ontstaan.
. Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het

huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training heruatten als zij 1,5 meter

afstand in acht nemen.

Tafeltennisverenigi ngen
Voor tafeltennis betekent dit dat tot in ieder geval 19 mei nog geen verandering van de huidige situatie zal

komen. Dus nog geen '1,5 meter tafeltennis in de clubaccommodaties'. Clubs die hiervoor
voorbereidingen treffen, moeten helaas de ontwikkelingen in de komende weken afwachten. Als blijkt dat

na 1g mei weer binnen gesport mag worden, zal een protocol gelden waaraan voldaan moet worden om

de accommodatie te heropenen. Voor de gehele sport wordt nu gewerkt aan een algemeen protocol

"verantwoorde sport voor kinderen en jeugd" voor de periode vanaf 29 april. Dit protocol zal straks

landelijk inzetbaar zijn voor buitensporten. Het doel van dit protocol is dat alles wat vanaf woensdag 29

april aàn sport georganiseerd gaat worden, in afstemming met de gemeente, veilig en volgens de
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richtlijnen van het RlVl\4 gebeurt. Als vanaf 19 mei nieuwe maatregelen worden ingevoerd volgt een
nieuw protocol.
Aangezien georganiseerde buitensport wel is toegestaan voor kinderen en jongeren onder 18 jaar,
werken we aan tips hoe spelers en eventueel ook clubs hiermee om kunnen gaan, passend binnen het
protocol.

Evenementen
Onze evenementen waren al afgelast tot en met 1 augustus. ln augustus staat alleen het
Tafeltenniskamp nog op de kalender. Er is op dit moment geen reden om dit nu al af te gelasten; er zijn
nog 3 maanden te gaan en we weten niet hoe de situatie dan is. Uiterlijk 1 juli volgt hierover een
beslissing, waarbij de deelnemers hun inschrijfgeld uiteraard terug krijgen bijafgelasting.

Topsport
Voor onze topsporters werken we aan een protocol om onder de gestelde voonvaarden de trainingen
weer te hervatten vanaÍ 29 april. NOC.NSF heeft aangegeven dat het bij topsporters gaat om sporters
met een A-status en sporters met een selectie-status. Wij hebben in totaal 13 sporters uit deze
categorieën (3 A-sporters en 10 selectie-statussporters). Alleen voor deze spofiers zijn trainingen
toegestaan, maar geen sparring, geen trainingspartners etc. én het mag alleen op de aangewezen
trainingslocaties. Voortafeltennis is dat alleen Papendal. Kodom, RTC's (Regionale Trainingscentra),
afdelingstrainingen en verenigingen vallen niet onder deze doelgroep en kunnen nog niet opstarten.

Ontwikkelingen
Als Hoofdbestuur volgen wij dagelijks de ontwikkelingen en de berichten die wij krijgen via onze
koepelorganisatie NOC"NSF en we stemmen diverse ontwikkelingen dan ook regelmatig af met hen en
andere bonden. Medewerkers zijn actief betrokken bij ondenverpen als "1,5 meter Breedtesport" (Marthijn
van der Wal), "1,5 meter Topsport" (trlarcel Kraa), "Wedstrijdsport en evenementen" (Robbert Stolwijk),
overleg van Technisch Directeuren en algemeen directeuren (Achim Sialino) en het verzamelen en
publiceren van informatie via de website en social media (Dennis Rijnbeek).

Bericht van de voorzitter
Tenslotte richt ik als voorzitter van onze bond graag nog enkele woorden tot u. lk ben blij dat ik de
afgelopen periode heb mogen constateren dat op vele manieren invulling wordt gegeven aan ons motto
"de NTTB dat zijn wij samen". Verenigingen communiceren actief met hun leden en zijn druk bezig met
de vraag: "Tafeltennis in de anderhalvemetersamenleving: hoe verder?!".

De vorige keer riep ik u op om aandacht te hebben voor elkaar. Dit kan door een kaartje, brief, appje of
gewoon door te bellen. Uit ervaring weet ik dat we dit als mensen positief oppakken, maar dat we ons
aan de andere kant ook weer snel aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat de positief gestarte
initiatieven verminderen, maar juist nu zou ik u ook persoonlijk willen oproepen "hou vol", blijf elkaar
bellen, schrijven en appen. Juist in deze fase, als het allemaal langer duurt dan gehoopt, is aandacht voor
de ander heel belangrijk. BlÍf de maatregelen van het Kabinet respecteren en bovenal: blijf gezond! Zodat
we, als we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten, kunnen zeggen: "Het was een zware periode met (soms
veel) persoonlijk leed, maar we kunnen en gaan weer verder met het beoefenen van onze mooie sport."
En nogmaals De NTTB zijn en blijven we samen.
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