Aan de bestuurders van de verenigingen van de Tafeltennisbond
Cc: het CvV, de Afdelingsbesturen, Competitieleiders, de (plv) Bondsraadsleden,
de Afdelingsondersteuners, het HB en het personeel

Onderwerp
Besluit uit de extra Bondsraad van 6 maart 2021

Datum
6 maart 2021

Beste verenigingsbestuurders,
De Bondsraad heeft zaterdag 6 maart in een extra vergadering ingestemd met het voorstel van het
Hoofdbestuur voor een, eenvoudig geformuleerd: éénmalige contributieverlaging, cumulatief groot circa
€ 330.000,--, ten laste van het resultaat van de NTTB in 2021. Alle leden betalen in het eerste en tweede
kwartaal van 2021 een contributie van € 5,-- per kwartaal.
Formeel gaat het om het besluit om af te zien van het in rekening brengen van het ‘competitiegerechtigd’
tarief van de contributie voor het voorjaar 2021. In plaats daarvan wordt volstaan met het in rekening
brengen van het ‘niet-competitiegerechtigd tarief’ voor alle leden.
Voor de onderbouwing van het voorstel, het advies van de Financiële Commissie en de financiële
gevolgen voor de bond, verwijs ik u naar de Bondsraadstukken van 6 maart, te vinden op:
https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/bondsraadsvergadering/
Intussen blijven we als gezamenlijke (binnensport-)bonden in nauw contact met de overheid over het
weer kunnen opstarten van de binnensport. Zodra de overheid hierover een beslissing neemt zullen wij u
nader informeren.
In januari hebben we in afstemming met de afdelingen al besloten dat:
1.
Uiterlijk op 31 maart een definitief besluit genomen wordt over een herstart van de
najaarscompetitie of het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie;
2.
Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de najaarscompetitie
2020 dan wel een verkorte voorjaarscompetitie 2021, in het seizoen 2020-2021 geen
competitie meer gespeeld zal worden. De eerstvolgende competitie zal dan de
najaarscompetitie van 2021 zijn;
3.
Afdelingen de ruimte hebben om een keuze te kunnen maken tussen het hervatten van de
najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021. Het besluit
hierover volgt eveneens uiterlijk op 31 maart 2021. (Deze keuze heeft geen invloed op de
éénmalige contributieverlaging.)
Namens het Hoofdbestuur hopen wij dat wij allen in 2021 weer volop activiteiten kunnen ontplooien om
daarmee vele spelers onze tafeltennissport weer te kunnen laten beoefenen. Al dan niet met de nodige
aanpassingen, waarbij we uw hulp en ondersteuning weer hard nodig hebben.
Als laatste wil ik eindigen met mijn vaste slogan:

de NTTB zijn en blijven we samen!
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons, uw voorzitter
Partners

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in 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

