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DatumJouw bondsnummer 
1234567 01-01-2021

Voornaam en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
E-mailadres

Onderwerp
Welkom als lid van de Nederlandse Tafeltennisbond

Beste tafeltennisser,

Graag heet ik je van harte welkom als lid van de Nederlandse Tafeltennisbond! Met het lidmaatschap van 
Verenigingsnaam ben je ook lid geworden van de NTTB, samen met zo'n 26.000 andere tafeltennisliefhebbers. 
Behalve dat je kunt spelen bij je club, staan ook alle producten en diensten van de bond tot je beschikking.

De Tafeltennisbond (de NTTB) is opgericht in 1935, organiseert de tafeltennissport in Nederland en behartigt de 
belangen van de tafeltennisser. In de bijlage vind je meer informatie over hoe de bond werkt, wat de bond voor jou 
kan betekenen en waar je al deze informatie kunt vinden.

Met je bondsnummer 1234567 en e-mailadres (zoals opgegeven door je club) kun je je registreren en inloggen in 
de NTTB App. De App is je digitale ledenpas (het bewijs van jouw lidmaatschap) en kan gebruikt worden als 
legitimatie bij competitiewedstrijden en toernooien. Al jouw uitslagen en deelnames aan competities en diverse 
toernooien kun je hier terugvinden. In de App vind je tevens het digitale wedstrijdformulier voor competitie-

wedstrijden. De App is te downloaden in de App Store en Google Play. Wil je meer informatie? Stuur een e-mail.

Op diverse online media, zoals bijvoorbeeld de websites van de Tafeltennisbond www.tafeltennis.nl en www.nttb.nl, 
is veel informatie te vinden. In de bijlage vind je de links naar deze pagina's en informatie over de voordelen van 
jouw lidmaatschap.

Veel tafeltennisplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons
Voorzitter

Bijlage: Informatie over je lidmaatschap

https://apps.apple.com/nl/app/nttb/id1507799913
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nttb.dwf&gl=NL
mailto:dwf@tafeltennis.nl
https://tafeltennis.nl
https://www.nttb.nl
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Bijlage: Informatie over je lidmaatschap

Historie
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is opgericht in 1935. Sinds 1988 is de sport Olympisch. Bekende namen

zijn Bettine Vriesekoop, Mirjam Kloppenburg, Li Jiao, Danny Heister en Trinko Keen. Bettine en Mirjam zijn nog

steeds verbonden aan onze sport. Bettine is ambassadeur van het Nederlandse Tafeltennis en Mirjam is werkzaam

op het Bondsbureau.

Organisatie
De NTTB is een koepelorganisatie. Alle tafeltennisverenigingen zijn aangesloten bij de NTTB. Elk lid van een

vereniging is ook lid van de NTTB. De bond kent een gekozen Hoofdbestuur, dat wordt gekozen door de

Bondsraad. Bondsraadsleden worden gekozen door de acht afdelingen (ook jouw club is aangesloten bij een

afdeling). De afdelingen hebben bestuursleden, die weer gekozen zijn door de verenigingen. Elk lid kan invloed

uitoefenen op het beleid: door je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie of commissie, of door contact op te

nemen met een (afdelings-)bestuurslid of medewerker van de bond.

Op het Bondsbureau in Nieuwegein werken de medewerkers onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur aan

de uitvoering van het beleid. Alle medewerkers zijn rechtstreeks bereikbaar via e-mail en telefoon, de 

Hoofdbestuursleden per e-mail. Meer informatie over de organisatie vind je op www.nttb.nl onder het menu 'Over

NTTB', zoals de reglementen en statuten.

Topsport
De Nederlandse dames behoren bij de Europese top en maken deel uit van TeamNL. Op het EK van 2017 werd

brons gehaald. Li Jie (winst in 2017) en Britt Eerland (2e in 2020) presteerden goed op de Europese Top 16. Kelly

van Zon is meervoudig Paralympisch en Wereldkampioene. Volg via www.tafeltennis.nl/teamnl de Nederlandse

topsporters.

Wedstrijdsport
Als je tafeltennist, wil je waarschijnlijk ook wedstrijden spelen. We organiseren competities op landelijk en regionaal

niveau en er zijn toernooien op allerlei verschillende niveau's. Bij je club kun je meer informatie inwinnnen over

wedstrijdsport. Op www.tafeltennis.nl/events vind je de (landelijke) kalender met toernooien. Het NK tafeltennis is

één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar en leuk om te bezoeken en te zien hoe de beste spelers van

Nederland het doen.

https://www.nttb.nl/over-nttb/bureau/bondsbureau/
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/hoofdbestuur/
https://www.nttb.nl
https://tafeltennis.nl/teamnl/
https://tafeltennis.nl/events/
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Trainer, scheidsrechter, toernooileider
Geen sport zonder trainers, geen wedstrijden zonder toernooileiders en scheidsrechters. Bij de meeste wedstrijden

is geen scheidrechter aanwezig en telt één van je medespelers of tegenstanders. Het is dan natuurlijk wel handig

om de spelregels te kennen. Daarvoor hebben we een site, www.tafeltennismasterz.nl, waar je op een leuke

manier de regels leert kennen en je Spelregelbewijs kunt halen, als bewijs van jouw kennis.

Maar misschien wil je wel verder en trainer, scheidsrechter of toernooileider worden. Kijk voor ons

opleidingsaanbod op www.nttb.nl/opleidingen om jezelf te ontwikkelen.

Sportparticipatie
Tafeltennis is voor iedereen. Jong en oud, met of zonder een beperking, in georganiseerd verband op de

vereniging of ongeorganiseerd op de talloze plekken in het land (bedrijven, scholen, camping, openbare ruimte).

Voor al deze doelgroepen ontwikkelen we aanbod, producten en lesprogramma's. Interesse? Neem contact op met

de afdeling Sportparticipatie of bespreek het binnen je eigen vereniging.

Para-Tafeltennis
Para-Tafeltennis is tafeltennis voor mensen met een beperking, ook wel bekend als Aangepast Sporten. De

beperking kan lichamelijk en/of verstandelijk zijn. We hebben veel expertise op het gebied van Para-Tafeltennis.

We richten ons op mensen met een beperking, hun eventuele begeleiders en op iedereen die hierover graag meer

wil weten.

Onze sport is laagdrempelig. Vaak kunnen sporters met een beperking gewoon meedoen met het reguliere aanbod

van tafeltennisverenigingen in het hele land. Op een groeiend aantal plekken is specifiek Para-Tafeltennis aanbod.

Schuiftafeltennis is een optie in geval van zwaardere beperkingen, en voor degenen met een verstandelijke

beperking is er tenslotte G-tafeltennis.

Lees onze brochure en kijk op de webpagina over Para-Tafeltennis.

https://www.tafeltennismasterz.nl
https://www.nttb.nl/opleidingen
mailto:vanderwal@tafeltennis.nl
https://tafeltennis.nl/wp-content/uploads/2020/01/ParaTT2020-digitaal_nieuw.pdf
https://tafeltennis.nl/paratafeltennis/


Partners Aangesloten bij Social media 

Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 - 53896027 
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030 

Websites
We hebben al een aantal keren naar websites verwezen. De twee belangrijkste zijn:
www.tafeltennis.nl voor alle spelers
www.nttb.nl voor info over de bond, opleidingen en informatie voor club(s)(-bestuurders en -kader)

Daarnaast hebben we nog een aantal andere websites:
www.tafeltennismasterz.nl voor spelregels en je spelregelbewijs
www.tafeltennismarkt.nl voor vraag en aanbod rondom tafeltennis
www.nttb-ranglijsten.nl met alle ranglijsten

Apps
We hebben drie verschillende apps:
1. NTTB App: je digitale ledenpas en wedstrijdformulier, maar ook oefeningen, nieuws en de kalender. Als lid heb

je deze App natuurlijk op je telefoon staan. App Store of Google Play
2. PingPongbaas: dé app om onderlinge scores bij te houden, tafels binnen en buiten clubverband te vinden en de

mogelijkheid om deze te reserveren, voor leden en voor niet-leden. App Store of Google Play
3. Kantinebaas: dé app voor pingpongen op kantoor. We helpen samen met de Dartsbond en Biljartbond de

werknemers uit hun stoel te halen voor beweging en ontspanning. App Store of Google Play

Social media
Meld je aan voor de maandelijke nieuwsbrief en volg ons ook op:
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Linkedin
Spotify

https://tafeltennis.nl
https://www.nttb.nl
https://www.tafeltennismasterz.nl
https://tafeltennismarkt.nl
https://www.nttb-ranglijsten.nl
https://apps.apple.com/nl/app/nttb/id1507799913
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nttb.dwf&gl=NL
https://itunes.apple.com/nl/app/pingpongbaas/id1380730952
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.sportunity.sportcredits.pingpongbaas
http://bit.ly/KB-iOS
http://bit.ly/KB-Android
https://app.inboxify.nl/sign-up/616F526C444B326C4C45513D/752F4D2B394B54767876773D
https://www.facebook.com/NederlandseTafeltennisbond
http://www.tafeltennis.tv
https://twitter.com/tafeltennis
https://www.instagram.com/nttb_tafeltennis/
https://www.linkedin.com/company/nederlandse-tafeltennisbond/
https://open.spotify.com/show/3A9nHEv6nI3tQ0f923XFdK?si=zKkz4wp2QUiFrjQLxs-xyg



