
 

 

Aan de besturen van de verenigingen (via de voorzitter en de secretaris), 
de commissieleden en het Bondsraadslid van de NTTB afdeling Noord 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp  Datum 

Update bestuur Noord  13 mei 2020 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Wij hopen van harte dat u deze brief in goede gezondheid ontvangt. Dat is het allerbelangrijkste.  
In deze brief geven wij u een update vanuit het bestuur van de afdeling Noord. Normaliter hadden wij 
vandaag een Algemene Ledenvergadering (ALV) in Roden gehouden. Door het coronavirus kunnen 
wij op dit moment echter niet bijeenkomen. De Bondsraad van de NTTB heeft formeel toestemming 
gegeven om de ALV uit te kunnen stellen. 
  
1 september  
Uiteraard zijn er vanuit de verenigingen en leden vragen over wanneer wij onze favoriete sport weer in 
onze sportzalen mogen gaan beoefenen. Wij kunnen en willen niet anders dan de richtlijnen van onze 
overheid daarin volgen. Voor de binnensporten geldt op dit moment dat we op 1 september kunnen 
starten. In de berichtgeving vanuit de Tafeltennisbond en NOC*NSF heeft u kunnen opmaken dat er 
hard gewerkt wordt om de deuren eerder te kunnen openen.  
 
Besluiten 
De ALV zal op een later moment worden georganiseerd. Het bestuur heeft regelmatig de vraag 
ontvangen of we deze vergadering ook digitaal kunnen doen. De technische mogelijkheden zijn er 
weliswaar, maar toch hebben wij gemeend hierin niet het voortouw te moeten nemen mede gelet op 
de toch lastige juridische en organisatorische kaders. Zoals u weet hebben wij een aantal besluiten te 
nemen, zoals is vastgesteld in de laatste ledenvergadering. Daarbij komt dat reglementswijzigingen 
noodzakelijk zijn om het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) succesvol te kunnen starten. Op dit 
moment bekijkt het bestuur wat de mogelijkheden zijn om hierover schriftelijk te stemmen. Wij zullen u 
hierover op een nader te bepalen moment informeren. 
 
Competitiecommissie 
De leden van de Competitiecommissie zijn op de achtergrond in overleg om de diverse scenario’s 
voor de start van de competitie in kaart te brengen. Dat er hierbij nog een heleboel vraagtekens zijn 
laat zich raden. We zullen een competitie moeten organiseren die in overeenstemming is met de op te 
stellen protocollen. Hierbij zullen de (inter-)nationale ontwikkelingen nauwlettend worden gevolgd.  
Een ander onderwerp is de jeugdcompetitie. Op initiatief van TTV Dedemsvaart en GTTC wordt een 
nieuwe variant van de opzet van deze competitie bekeken. Wellicht biedt deze opzet meer 
mogelijkheden tot een breed gedragen inrichting van de jeugdcompetitie. 
 
Bij de club 
Er komt een moment dat de clubs de deuren weer mogen openen. Het is dan zaak om goed 
voorbereid te zijn. Maar ook nu moet er eigenlijk al een heleboel gebeuren. Wij adviseren om als 
vereniging met elkaar in gesprek te blijven. Op de website van de Tafeltennisbond staat het 
Coronadossier met informatie voor verenigingen. Het is goed om deze informatie door te lezen. Aan 



de hand van een checklist van NOC*NSF kan de vereniging te weten komen hoe het ervoor staat, wat 
u moet/kan doen en welke ondersteuning de vereniging wellicht kan krijgen. 
 
Activiteitenplan 2021 
Tijdens de laatste Ledenvergadering heeft een werkgroep de opdracht aanvaard om het 
activiteitenplan 2021 voor onze afdeling te schrijven. Onze complimenten voor de wijze waarop de 
werkgroep aan de slag is gegaan. Onder meer een enquête onder de verenigingen, online 
overlegmomenten en samenwerking met het Bondsbureau hebben geleid tot een realistisch en 
tegelijkertijd ambitieus plan. De verenigingen zullen ongetwijfeld nieuwsgierig zijn. Het mooiste is om 
de eindversie (en dan met name de speciale activiteiten) met clubs te bespreken. Dit wordt zeker 
vervolgd. 
 
Betrokken blijven 
Op de sociale media van Noord komt u regelmatig berichten en filmpjes tegen. Wij vinden het van 
groot belang om te blijven communiceren met onze achterban. Het is dan ook geweldig om te zien 
hoe het Table Stars Promotieteam heeft geschakeld na de uitbraak van het coronavirus, o.a. met 
filmpjes waarmee menig tafeltennisliefhebber werd aangespoord om in onze sport actief te blijven. 
Top! Ook hebben wij als afdeling een serie interviews met de kaderleden. Deze serie wordt nog 
steeds vervolgd. Onze kaderleden verdienen het om op deze manier in de schijnwerpers gezet te 
worden. Onze afdelingsondersteuner Matthias Dul informeert de clubs regelmatig over interessante 
zaken. Ga hier als club actief mee aan de slag. Matthias zoekt ook actief het gesprek met 
clubbestuurders en dat juicht het bestuur van harte toe.  
 
Personalia 
Binnen onze afdeling heeft een aantal clubvoorzitters een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. 
Onze felicitaties gaan uit naar Frans Veldboer (voorzitter TTV DETO Nijeveen), Henk Roelofs 
(voorzitter TTC Emmen) en Tieme Hadders (voorzitter DBC uit Drouwen). Zij hebben uiteraard een 
felicitatieboeket ontvangen van de NTTB. We hebben onlangs ook een bos bloemen gebracht naar 
ons oud-bestuurslid Piet Luteijn die zijn verjaardag noodgedwongen zonder bezoek moest vieren. Hij 
heeft ook veel wenskaarten ontvangen en dat heeft hem goed gedaan.  
 
Bestuur Noord 
De aansturing van de afdeling ligt, zoals u weet, op dit moment in handen van het Hoofdbestuur. Wij 
komen nog steeds graag in gesprek met mogelijke kandidaten voor het afdelingsbestuur. Eerder 
hebben wij al aangegeven dat de organisatie van de afdeling prima op orde is. Er zijn voldoende 
opties aanwezig om als bestuurslid met leuke en uitdagende zaken aan de slag te kunnen. Heeft u 
tips over personen die mogelijk interesse hebben, dan vernemen wij dit graag.  
 
Tot slot 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze 
afdelingsondersteuner Matthias Dul of met ondergetekende. Wij staan u graag te woord, zodat we 
kunnen blijven bouwen aan de tafeltennissport. Pas goed op u zelf! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Peter Hanning 
Bestuur Noord 
hanning@tafeltennis.nl 06-10612773 
 

mailto:hanning@tafeltennis.nl


 

 


