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Social media beleid NTTB 

Op de social media van de NTTB is het mogelijk reacties te plaatsen. De NTTB heeft een beleid 

opgesteld hoe zij hier mee om gaat op haar eigen social media.  

 

In het algemeen reageert de NTTB niet via social media op (negatieve) uitingen op social media van 

derden. Indien nodig neemt de NTTB daarvoor rechtstreeks contact op. 

Reageren op social media van de NTTB 

De NTTB kiest ervoor om reacties op social media mogelijk te maken. In het algemeen is er geen 

reden om deze mogelijkheid te beperken. Bijvoorbeeld het feliciteren van een speler bij een 

overwinning in een reactie, is met social media zo veel eenvoudiger dan zonder. En social media 

bieden ook de mogelijkheid om een reactie te vragen en zo op een eenvoudige en leuke manier met 

leden en andere volgers te communiceren. 

Reageren op reacties 

De NTTB heeft niet de capaciteit om 24/7 te reageren op social media. Indien een lid of volger een 

vraag heeft kan hij deze via email (info@tafeltennis.nl) of telefoon stellen. De contactgegevens van 

(vrijwel) alle medewerkers, bestuurders en andere functionarissen zijn te vinden op de website. Zij 

zijn in veel gevallen ook telefonisch bereikbaar.  

Op social media kan een dialoog snel een grote omvang hebben waardoor het niet mogelijk is om 

alles te bekijken en erop te reageren. In een enkel geval, bij toeval, of op een andere wijze erop 

gewezen, zal de NTTB wel reageren. Zeker als dat is om bijvoorbeeld verkeerde informatie te 

corrigeren. 

Verwijderen van reacties 

De NTTB is niet verplicht om iedere uitlating van gebruikers op haar platform te dulden (bron: 

recht.nl). Indien informatie niet in overeenstemming is met het (social media) beleid van de NTTB, 

kan de NTTB de uiting verwijderen. Het gaat dan om zaken zoals bijvoorbeeld: 

• Publicatie van iemands persoonsgegevens 

• Inbreuk op auteurs- en/of merkenrecht 

• Haatzaaiende, racistische of andere grensoverschrijdende uitlatingen 

• Smaad en lasterlijke teksten, aanvallen op een persoon 

• Cyberstalking 

In voorkomende gevallen kan de uitlating verwijderd worden, na overleg met de directeur en/of 

voorzitter. Bij herhaaldelijke uitingen kan een volger geblokkeerd worden.  

Verzoeken tot verwijdering van uitingen kunnen gericht worden aan media@tafeltennis.nl. 
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