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Algemene mededelingen 

 

Status competitiegerechtigd in NAS 

Op verzoek van het bondsbureau in Zoetermeer volgt hieronder hun tekst over het voor de 
voorjaarscompetitie 2018 competitiegerechtigd maken van leden zonder dat de toeslag voor 

competitiegerechtigd over het 4e kwartaal  in rekening wordt gebracht. 
Deze mededeling graag doorgeven aan Uw ledenadministrateur. 

 
Leden die competitie gaan spelen in het voorjaar 2018 moeten in NAS gemuteerd worden naar 

“competitiegerechtigd”. Dit dient na 15 november te gebeuren, omdat anders nog competitietoeslag voor 

de lopende competitie gefactureerd wordt. 
Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 december aangemeld 

dienen te zijn in NAS als competitiegerechtigd lid. Voor leden die aangemeld worden na 15 november 
wordt geen basiscontributie over het 4e kwartaal van 2017 gefactureerd. 

 

Wedstrijdboekjes  
Wedstrijdboekjes , zowel voor de reguliere- als de duocompetitie, kunnen worden besteld bij de webshop op de site 

van het bondsbureau van de NTTB Zoetermeer. 
Op deze site moet U rechtsboven klikken op webshop en vervolgens op competitieboekjes. U dient er rekening mee 

te houden dat U, indien U nog geen account heeft, dit bij het effectueren van de bestelling eerst moet worden 
aangemaakt en er ook meteen via Ideal betaald moet worden. 

 

Wijzigingen in wedstrijdsecretariaat en speelzaal 
Opnieuw is gebleken dat lang niet alle verenigingen wijzigingen in het wedstrijdsecretariaat op de juiste wijze 

doorgeven. Vaak wordt het alleen in NAS gewijzigd en wordt vergeten om het ook door te geven aan de 
competitieleiders en een mail te sturen naar het e-mailadres ttr@nttb-hollandnoord.nl  Deze laatste mail is nodig om 

ook de gegevens op de site van de afdeling te wijzigen helaas is er geen automatische koppeling van deze tussen 

NAS en de site en moet dit op de site handmatig worden gewijzigd. Onder wijzigingen wordt niet alleen verstaan een 
nieuwe wedstrijdsecretaris maar ook het wijzigen van het telefoonnummer of e-mailadres van de huidige 

wedstrijdsecretaris. 
Ook is gebleken dat een aantal verenigingen het telefoonnummer van de speelzaal in NAS heeft gewijzigd terwijl ook 

voor wijzigingen die betrekking hebben op de speelzaal via een e-mail moeten worden doorgegeven aan  

ttr@nttb-hollandnoord.nl  
 

 
 

https://www.nttb.nl/webshop
mailto:ttr@nttb-hollandnoord.nl
mailto:ttr@nttb-hollandnoord.nl


2 

 

MEDEDELINGEN SENIOREN- en DUOCOMPETITIE 

 

Verzending wedstrijdformulieren 
Het begint de laatste tijd regelmatig voor te komen dat verenigingen, die tijdens de seniorencompetitie 

meerdere speelavonden hebben, hun wedstrijdformulieren verzamelen en alles tegelijk per e-mail of post 
opsturen. Echter ook bij verenigingen met maar 1 speelavond komt het regelmatig voor dat de 

formulieren pas na 3 of 4 postwerkdagen worden ontvangen. Conform de regels die in het voorwoord 

staan moeten de wedstrijdformulieren uiterlijk twee postwerkdagen na de speeldatum door de afdeling 
ontvangen zijn. Dit is niet alleen van toepassing voor verzending van de formulieren per post maar ook 

voor het opsturen van de formulieren per e-mail. 
M.i.v. van deze week zullen er dan ook boetes worden opgelegd voor het te laat ontvangen van de 

formulieren indien deze later worden ontvangen dan conform de regels is toegestaan. 
 

Invalverboden seniorencompetitie najaar 2017 

De invalverboden die van toepassing zijn voor de seniorencompetitie najaar 2017 kunt u vinden op de  
SITE van de Afdeling. 

  
Promotieverboden: 

In de 3e klasse poule G heeft TSTZ Haarlem 4 afgezien van het recht van promotie. Indien dit team in 

de poule op de 1e plaats eindigt wordt er een nieuwe eindstand opgemaakt zonder de resultaten van dit 
team. Het team dat dan op de 1e plaats eindigt promoveert naar de 2e klasse. Voor degradatie blijft de 

eindstand inclusief de resultaten van dit team van toepassing. 
 

Programmawijzigingen senioren 
                  Nieuwe datum 
13623   WO  22 nov  20:15   GTTC Haarlem 1           - Het Nootwheer 17         

14220   MA  13 nov  20:00   Tazano 96 6              - JOVO 10                  

14421   WO  15 nov  20:15   Het Nootwheer 18         - Castricum 4              

20630   DI  07 nov  19:30   De Victors 6             - Disnierats 9             

21219   DO  09 nov  20:00   Duintreffers 4           - Olympia (E) 10           

21518   DI  31 okt  20:15   Esopus 6                 - Disnierats 12            

30422   MA  30 okt  20:00   United Oost 1            - Sporting SDO 1           

30439   DO  16 nov  20:00   Sporting SDO 1           - Uitgeest 2               

 

MEDEDELINGEN JEUGD 
 

Programmawijzigingen jeugd 
                  Nieuwe datum 
40125   VR  08 dec  18:00   Tempo-Team 2             - HTC 1                    

40415   DO  16 nov  18:00   Diemen 2                 - TSO 1                    

40618   ZA  04 nov  10:00   Nieuw Vennep 2           - AMVJ 1                   

 

 

Harry Feenstra Beker Competitie 
 
Het programma voor de 1e ronde van de Harry Feenstra Bekercompetitie zal het komend weekend per   

e-mail naar de contactpersonen worden gestuurd en tevens op de site worden geplaatst van de Afdeling. 
 

 
 

Kalender  
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen 

Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender. 

 
 

https://www.nttb.nl/holland-noord/competities/inval-beperkingen
https://www.nttb.nl/holland-noord/kalender
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Declaraties aan verenigingen 
 

vlg.nr. wedstr.nr. vereniging omschrijving bedrag € 

17150  Amstelveen Inschrijfgeld beker 7,00 

17151  Amsterdam 78 Inschrijfgeld beker 42,00 

17152  AMVJ Inschrijfgeld beker 7,00 

17153   ASSV  Declaratie 17139 vervallen cr. 5,00 

17154  ASSV  Inschrijfgeld beker 14,00 

17155  Castricum Inschrijfgeld beker 21,00 

17156 20114 De Roemer Team 2 niet opgekomen 35,00 

17157  DOV Inschrijfgeld beker 14,00 

17158  Esopus Inschrijfgeld beker 14,00 

17159  HBC Inschrijfgeld beker 7,00 

17160  Het Nootwheer Inschrijfgeld beker 91,00 

17161 12114 Het Nootwheer 
Team 13 J.de Groot persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

17162  Holendrecht Inschrijfgeld beker 7,00 

17163  HTC Inschrijfgeld beker 7,00 

17164 30117 HTC Team 1 duo D. Ouburg geen bondsnummer ingevuld 5,00 

17165  JOVO Inschrijfgeld beker 21,00 

17166  MEO Inschrijfgeld beker 7,00 

17167  Nieuw Vennep Inschrijfgeld beker 7,00 

17168  Rapidity Inschrijfgeld beker 28,00 

17169 12114 Rapidity Team 8 formulier na 7 dagen nog niet ontvangen 10,00 

17170 12114 Rapidity 
Team 8 C. Scholten persoonlijke resultaten verkeerd 

ingevuld 
5,00 

17171  Rijsenhout Inschrijfgeld beker 28,00 

17172  Spaarne Inschrijfgeld beker 18,00 

17173  Sporting SDO Inschrijfgeld beker 14,00 

17174  Tazano 96 Inschrijfgeld beker 14,00 

17175  Tempo Team Inschrijfgeld beker 70,00 

17176  The Victory Inschrijfgeld beker 14,00 

17177  TSO Inschrijfgeld beker 21,00 

17178 12316 TSO Team 4 geen wedstrijdnummer ingevuld 5,00 

17179  TSTZ Haarlem 3x formulieren dd. 03.11 niet tijdig in NAS ingevoerd 30,00 

17180  TSTZ Haarlem Inschrijfgeld beker 21,00 

17181  Uitgeest Inschrijfgeld beker 14,00 

17182  VDO Inschrijfgeld beker 35,00 

17183  ZTTC Inschrijfgeld beker 28,00 
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DECLARATIES EN BOETES NIET DIRECT BETALEN 
De verenigingspenningmeesters zullen enige malen per jaar een factuur ontvangen met daarop vermeld 

alle declaraties en boetes welke de vereniging heeft opgelegd gekregen.  
Alleen deze factuur moet aan de afdeling betaald worden. 

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes en declaraties moeten binnen 20 dagen na publicatie schriftelijk 
worden ingediend bij de betreffende competitieleider. 

 

Tafeltennis Reporter - TTR  
is een uitgave van de 
NTTB Afdeling Holland-Noord 
 

 
 

Colofon 

Tafeltennis Reporter verschijnt gedurende de competitie wekelijks uiterlijk op woensdag.  
Alle niet-ondertekende tekst is voor verantwoording van het afdelingsbestuur. 

Kopijsluiting: dinsdags 17:00 uur, aanleveren kopij per e-mail in Word en/of Excel. 
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Carel Cools,  

Tel.: 0226-352417  

E-mail: ttr@nttb-hollandnoord.nl  
Website: NTTB afdeling Holland-Noord  

Webbeheerder: Carel Cools  

mailto:ttr@nttb-hollandnoord.nl
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