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Mededelingen Algemeen
NTTB App: informatie over de pilot digitaal wedstrijdformulier in het najaar
Op dit moment zijn het digitale lidmaatschapsbewijs (de ledenpas) en het digitale wedstrijdformulier de belangrijkste
functies in de NTTB App.
- De ledenpas op de NTTB App is, evenals de fysieke ledenpas, een officieel lidmaatschapsbewijs.
- Het digitale wedstrijdformulier in de NTTB App wordt in het najaar als pilot gebruikt.
In de najaarscompetitie 2020 blijft het papieren wedstrijdformulier het officiële document. De afspraken rondom de
competitie zijn daarmee ongewijzigd. Denk hierbij onder andere aan het verwerken van de uitslagen, aan het
verzetten van wedstrijden en aan de boetelijst. Voor de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen en voor
de competitieleiders verandert er dus (nog) niet veel.
Het digitale wedstrijdformulier in de NTTB App wordt in het najaar als pilot gebruikt.
Vanaf nu kan een aantal zaken in de NTTB App gedaan worden, waaronder:
- Invoer van uitslagen door de teams zelf (voorkeur voor het invullen van alle gamestanden).
- Het toevoegen van opmerkingen (deze moeten tijdens de pilot ook op het papieren formulier gezet worden).
- Het zetten van de handtekening door de NPC (Non Playing Captain) en/of door de scheidsrechter (ook hier
geldt: voorlopig ook op het papieren formulier).
- Het maken van teamplanningen.
- In een paar afdelingen zijn ook de invalverboden opgenomen in de NTTB App.
Bij de teamopgave in NAS heeft de wedstrijdsecretaris aangegeven welke teamleden uitslagen in kunnen voeren in
de NTTB App. In NAS en in de NTTB App kan de wedstrijdsecretaris deze autorisaties beheren. Een aanvulling is dat
de wedstrijdsecretaris één of meerdere NPC’s aan een team kan koppelen. Dit dient een NTTB-lid te zijn, maar hoeft
niet per sé een lid te zijn van de eigen vereniging. Deze NPC’s hebben dezelfde toegang als spelers, maar kunnen
uiteraard niet meespelen. Zowel in NAS als in de NTTB App kunnen de NPC’s worden beheerd.
De afgelopen tijd zijn er in NAS diverse aanpassingen gemaakt om de koppeling tussen NAS en de NTTB App te
regelen. Zo kan men in NAS en in de NTTB App nu kiezen voor invoer van gamestanden, game-uitslagen of setuitslagen. Resultaten die in NAS worden ingevoerd zullen uiteraard in de NTTB App verschijnen. En resultaten die
door de spelers in de NTTB App ingevoerd worden zullen automatisch in NAS verschijnen, waarna de
wedstrijdsecretaris deze resultaten alleen nog maar hoeft te verifiëren. Dit scheelt invoerwerk voor de
wedstrijdsecretaris. Verder is NAS dankzij medewerking van TTapp nu ook voorzien van de gamestanden van
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voorgaande seizoenen en deze zullen later ook in de NTTB App zichtbaar worden. TTapp werkt net zoals voorheen,
maar alleen met de NTTB App kan men naar NAS schrijven.
Voor meer informatie over de NTTB App zie
https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/.

Aansprakelijkheid clubs bij corona
Op de site van de NTTB is onderstaand stuk te lezen inzake aansprakelijkheid clubs bij corona.
Nu de competitie gaat starten, zijn er vragen hoe om te gaan met corona en aansprakelijkheid. Kijk in
het coronadossier op de site van de NTTB www.nttb.nl of stel een vraag via het e- mailadres
info@tafeltenns.nl
Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij Corona? Is het bestuur van de thuisspelende vereniging verantwoordelijk bij
een besmetting of toch de speler die zijn naam invult op de registratielijst? Of is dit geen issue, omdat het lastig vast
te stellen is waar de besmetting heeft plaatsgevonden?
De noodverordeningen en coronaprotocollen zeggen hier niets over. Meer duidelijkheid is er in termen van
verantwoordelijkheden van betrokkenen. Een algemeen uitgangspunt van de noodverordeningen en protocollen is
dat de vereniging verantwoordelijk is dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd in de accommodatie
die ze gebruiken. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de
coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd door een vereniging, kan
de gemeente als uiterste sanctie besluiten de vereniging (eigen accommodatie) te sluiten, de vereniging de toegang
tot de gehuurde zaal te ontzeggen of die zaal helemaal te sluiten. Dit is analoog aan de handelwijze bij horeca,
theaters, scholen en bv. rechtbanken.
Dat er besmettingen zijn die bij bron- en contactonderzoek te herleiden zijn naar een vereniging. Als het gaat om
aansprakelijkheid is het basisprincipe dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen schade, tenzij een ander
aantoonbaar voor deze schade verantwoordelijk is. In het geval van een coronabesmetting is dat het geval als:
Vastgesteld kan worden door wie iemand besmet is
Die besmetting tijdens de aanwezigheid in een verenigingsaccommodatie heeft plaatsgevonden.
Degene die het virus overgedragen heeft, zelf wist dat hij besmettelijk was (wat je bij asymptomatische Covid-19 of
kort na je eigen besmetting vaak niet kunt weten)
En als hij dat wist ook nog opzettelijk het protocol heeft overtreden waardoor de besmetting plaats kon vinden.
Als dat allemaal bewezen is (en dat is heel vaak niet mogelijk), kan de persoon die de besmetting veroorzaakt heeft
aansprakelijk gesteld worden. Waarbij de ernst van de gevolgen ook nog een rol speelt.
Hieruit is af te leiden dat de vereniging alleen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden als deze:
Zich niet aan de noodverordeningen en coronaprotocollen heeft gehouden, bijvoorbeeld de registratie van de
aanwezigen
Wist dat er een besmettelijk persoon aanwezig was en daar niets aan heeft gedaan (die persoon de toegang tot de
accommodatie weigeren)
Mensen zonder ziekteverschijnselen weten meestal zelf niet dat ze besmettelijk zijn, en dan kun je niet van een
vereniging verwachten dat die het wel weet.
Conclusie
Als een vereniging zich aan de noodverordening en het voor zijn situatie geldende protocol houdt, lijkt de kans dat de
vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een besmetting nagenoeg nul. Wel bestaat het risico dat de gemeente in
geval van aan de accommodatie van een vereniging toe te schrijven besmettingen besluit die accommodatie te
sluiten, hetzij voor die vereniging, hetzij helemaal. Maar dat is iets heel anders dan aansprakelijkheid en zal op dat
gebied zelden of nooit gevolgen hebben voor de vereniging.
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Mededelingen Senioren-en Duocompetitie
Teams teruggetrokken
Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus hebben de volgende teams zich uit de competitie
teruggetrokken:
Hoofdklasse poule A Tebunus Alkmaar 1
1e klasse poule B Esopus 1
2e klasse poule A De Victors 3
2e klasse poule A Esopus 3
2e klasse poule C Esopus 2
2e klasse poule C Tebunus Alkmaar 2
2e klasse poule E VDO 2
2e klasse poule H Tazano 96/1
3e klasse poule D Esopus 4
3e klasse poule F Flits/Theresia 1
3e klasse poule I JOVO 5
3e klasse poule K Tempo-Team 14
4e klasse poule A Stede Broec 10
4e klasse poule E Rapidity 6
4e klasse Poule F Tazano 96/3
4e klasse poule I TTV Heemskerk 1
4e klasse poule J TSTZ Haarlem 7
4e klasse poule M HBC 5
5e klasse poule A Limmen 5
5e klasse Poule A Stede Broec 13
5e klasse Poule A Tebunus Alkmaar 3
5e klasse poule B De Victors 6
5e klasse poule D Flits/Theresia 2
5e klasse poule E Rapidity 8
5e klasse poule E VDO 5
5e klasse poule F TTV Heemskerk 2
5e klasse Poule F Tempo-Team 18
6e klasse poule A JOVO 9
4e klasse poule A duo HBC 1
4e klasse poule A duo TTV Heemskerk 1
4e klasse poule B duo TTV Heemskerk 2
4e klasse poule B duo HBC 2
5e klasse poule A duo TTV Heemskerk 3
5e klasse poule B duo Castricum 3
Alle tegen deze teams te spelen wedstrijden komen hiermee te vervallen
Wijzigingen wijziging aanvangstijd
3e klasse poule A duo HTC 1 aanvangstijd wordt 20.15 uur

Wijziging speeldag
Hoofdklasse poule B HTC 2 speeldag zaterdag
1e klasse poule B HTC 3 speeldag wordt zaterdag
4e klasse poule G TSO 4 speeldag wordt maandag
4e klasse poule M Spaarne 8 speeldag wordt donderdag
4e klasse poule N Spaarne 11 speeldag wordt donderdag
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Aanpassing maximumaantal invalbeurten
I.v.m. de situatie rondom het coronavirus heeft het AB n.a.v. een advies van de competitieleiders besloten
om voor deze competitie het maximumaantal invalbeurten van een speler van 3 te verhogen naar 4 in
iedere afdelingsseniorencompetitie waarin een speler in een team staat opgesteld.
Aanpassing indeling competities
I.v.m. het vanwege het coronavirus terugtrekken van teams is de indeling van de competitie in de
hieronder vermeldde klassen in een aantal poules gewijzigd:
2e klasse regio noord
3e klasse regio noord
5e klasse regio noord en zuid
5e klasse regio noord en zuid
4e klasse duocompetitie
De wedstrijdsecretarissen van de betrokken verenigingen zijn per e-mail op de hoogte gebracht van deze
wijzigingen.
Wijziging wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat van de vereniging US is gewijzigd in:
K. Geluk
Telefoon 078-6817534
E-mail uswedstrijdsecretariaat@gmail.com
Programmawijzigingen senioren
Nieuwe datum

10105
10107
10120
10313
10411
10511
10604
11006
11706
11712
11915
11925
12004
12202
12206
12604
13110
13311
13811
13823
13829
20820
20901
20923
21104
21119
30203
30407

ZA
VR
VR
ZA
VR
ZA
VR
VR
DO
MA
DI
DO
DI
MA
DO
MA
DI
MA
DO
VR
DO
VR
DI
DI
VR
VR
DI
VR

31
13
18
17
02
17
16
13
12
28
06
12
06
19
12
14
29
12
01
13
26
16
15
27
30
18
15
16

okt
nov
sep
okt
okt
okt
okt
nov
nov
sep
okt
nov
okt
okt
nov
sep
sep
okt
okt
nov
nov
okt
sep
okt
okt
sep
sep
okt

17:00
20:00
20:00
15:00
20:00
17:00
20:15
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:15
20:00
20:00
20:00
20:00
20:15
20:15
20:15
20:00
20:00
20:00
20:00
20:15
20:15
20:15

US 3
The Victory 1
Victory '55 2
HBC 2
US 4
US 5
TSTZ Haarlem 2
US 8
Diemen 2
Tazano 96 2
Amsterdam '78 8
The Victory 3
Amsterdam '78 6
Castricum 2
Het Nootwheer 8
TTAZ 3
Spaarne 11
Amstelveen 10
HTC 14
HTC 14
HTC 14
DOV 9
TT Sport/A-Merk 1
DOV 10
Disnierats 10
Esopus 6
Rapidity 2
HTC 5

4

-

Victory '55 2
Victory '55 2
US 3
Olympia (E) 1
JOVO 1
DOV 3
HTC 3
Patrios 2
TSTZ Haarlem 3
Het Nootwheer 6
Het Nootwheer 5
Het Nootwheer 5
VDO 3
Het Nootwheer 8
Diemen 4
AMVJ 3
Amstelveen 5
Holendrecht 3
ZTTC 12
Oranje Zwart 3
Sporting SDO 4
Olympia (E) 8
DOV 10
Olympia (E) 7
Esopus 6
Disnierats 10
DOKO (V) 2
Castricum 2

Mededelingen Jeugd
Aanpassing maximumaantal invalbeurten
I.v.m. de situatie rondom het coronavirus heeft het AB n.a.v. een advies van de competitieleiders besloten
om voor deze competitie ook in de jeugdcompetitie het maximumaantal invalbeurten van een speler van 3
te verhogen naar 4. Dit houdt ook in dat daartoe gerechtigde jeugdspelers, die alleen staan opgesteld in
een team uitkomend in de jeugdcompetitie, conform de in het voorwoord bij de competitie gestelde regels
ook 4 keer mogen invallen in de seniorencompetitie.
Programmawijzigingen jeugd
40602
40615
40622
40813

Nieuwe datum

ZA
ZA
ZA
ZO

12
10
07
04

sep
okt
nov
okt

12:00
12:00
12:00
11:00

Amsterdam 4
Amsterdam 4
Amsterdam 4
TT Sport/A-Merk 2

-

Amstelveen 1
TSTZ Haarlem 1
Tempo-Team 4
Limmen 5

Harry Feenstra Beker Competitie
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn weer per e-mail verstuurt naar alle
wedstrijdsecretarissen en coördinatoren toernooien senioren van alle verenigingen in de afdeling. Het
inschrijfformulier is ook te vinden op de site van de afdeling onder downloads.

Kalender
activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender.

Declaraties aan verenigingen
vlg.nr. wedstr.nr.

vereniging

omschrijving

bedrag
€

20051

12402 AMVJ

Team 2 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld

5,00

20052

10803 De Victors

Team 2 F. v. Duijn geen bondsnummer ingevuld

5,00

20053

40203 Limmen

Team 2 jeugd geen vereniging en teamnummer ingevuld

5,00

20054

10202 Nieuw-Vennep

Team 1 R. Groen geen bondsnummer ingevuld

5,00

20055

12903 Oranje Zwart

Team 2 persoonlijke resultaten verkeerd ingevuld

5,00

20056

10202 US

Team 6 geen vereniging en teamnummer ingevuld

5,00

20057

13102 US

Team 10 geen persoonlijke resultaten ingevuld

5,00

20058

11802 ZTTC

Team 6 foutief wedstrijdnummer ingevuld

5,00

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 14 dagen na publicatie schriftelijk
worden ingediend bij de betreffende competitieleider.
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