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Uw kenmerk

Geachte verenigingsbestuurders,
U zult ongetwijfeld, net als wij, met spanning de berichtgeving van de afgelopen week hebben gevolgd of
en wanneer tafeltennis binnen weer van start kan gaan. Ook al is dat onder aangepaste omstandigheden.
Zoals u weet is de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden en NOC*NSF in de bres
gesprongen om te bewerkstelligen dat de binnensporten, sportscholen en sportkantines eerder dan 1
september weer actief kunnen worden. Wij kunnen met groot genoegen laten weten dat onder andere
deze inspanningen ertoe hebben geleid dat de tafeltennisverenigingen per 1 juli a.s. hun deuren weer
mogen openen. Dit geldt ook voor de sportkantines. Het openen van de accommodaties en sportkantines
is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Daarom is dit bijzonder goed nieuws voor
onze leden en wij zijn daar erg gelukkig mee.
Daarnaast heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juni sporters tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer
spelcontact mogen hebben. Sporters ouder dan 18 jaar dienen wel op minstens 1,5 meter afstand te
blijven. Vanaf 1 juli gelden dezelfde regels voor het binnen sporten.
NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard
Dielessen zegt: "We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze
binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en
draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de
binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het
RIVM open zullen stellen.“
Voorwaarden
De heropening per 1 juli kan alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle
blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni.
Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de accommodaties en tijdens de sportbeoefening uiteraard
aan een aantal voorschriften houden en wij gaan in volle vaart aan de slag om de voorbereide protocollen
voor u in een definitieve vorm te gieten. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we u hierover informeren. De
sportkantines dienen zich bij opening te houden aan de horecavoorwaarden.
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Voorzichtigheid geboden
Wij zijn erg gelukkig met de informatie die wij u vandaag kunnen geven, maar wij vragen u ook om de
nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Wanneer er per 1 juli een versoepeling volgt, betekent dat niet
dat alles weer mag en kan. Wij drukken u dan ook op het hart om dit in de gaten te houden, hoezeer wij
ons ook het enthousiasme van de leden kunnen voorstellen.
Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar het officiële bericht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/publicaties/2020/05/26/afwegingskader-binnensport.
Bericht van de voorzitter
Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden tot u. De afgelopen periode
was een zware periode voor ons allen. Onzekerheid over onze gezondheid en die van onze naasten
domineerde ons dagelijks bestaan. Dagelijks werden we overspoeld met nieuwe cijfers en informatie. Kon
u het allemaal nog volgen? Ook konden we onze mooie sport niet meer beoefenen. Tafeltennis is naast
bewegen ook elkaar ontmoeten. Delen van mooie en soms minder mooie dingen met elkaar. In de laatste
weken kreeg ik mailtjes, telefoontjes en appjes van u met de vragen: “Wanneer mogen we weer starten?
Kunnen we in september wel competitie spelen? Waarom de buitensporten wel en wij niet?”
Gelukkig er is nu duidelijkheid. We moeten nog even volhouden maar vanaf 1 juli kunnen we weer
beginnen. Ik heb er zin in en u zeker ook! Ik wil eindigen met mijn wellicht bekende slogan:
De NTTB zijn en blijven we samen.
Jan Simons
Voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond

Reserveringssysteem voor verenigingen in de
PingPongbaas-app
Graag verwijzen wij u nog naar de informatie
inzake het reserveringssysteem dat is
opgenomen in de PingPongbaas-app. Hiermee
kunt u uw tafels in tijdsblokken aanbieden aan uw
leden om de vereniging zo snel mogelijk,
gefaseerd en verantwoord, open te stellen.
https://www.nttb.nl/reserveringssysteem-voorverenigingen-in-de-pingpongbaas-app/

