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Aan de bestuurders van de verenigingen van de Tafeltennisbond 

 

Cc: het CvV, de Afdelingsbesturen, Competitieleiders, de (plv) Bondsraadsleden, 

de landelijke commissies, de Afdelingsondersteuners, het HB en het personeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp Datum 

Start in het jaar 2021 15 januari 2021 

 

 

 

Beste verenigingsbestuurders, 

 
Het jaar 2021 is net begonnen en de coronapandemie houdt ons nog steeds bezig. Ik wil dan ook 
namens de acht Afdelingsvoorzitters en het Hoofdbestuur graag de gelegenheid nemen deze brief aan 
u te sturen. 
 
Tijdens het afgelopen jaar hebben wij een grote solidariteit ervaren. De nieuwe cijfers wijzen uit dat de 
gevreesde ledendaling minder hard is gegaan dan in andere sporten en dat wij niet meer ‘uitstroom’ 
hadden dan in eerdere jaren.  De lagere ‘instroom’ heeft ertoe geleid dat wij in 2020 een ledenverlies te 
betreuren hebben. Voor alle details over de ledenontwikkeling verwijs ik naar het bericht op onze website: 
https://www.nttb.nl/ledental-tafeltennisbond-in-2020-gedaald-als-gevolg-van-corona/. 
 
Wij hebben ook vele reacties over het onderbreken van de competities ontvangen. Een aantal reacties 
gaat ook over de in 2020 betaalde competitiebijdrage. Samen met de acht afdelingen hebben wij eerder 
al aangegeven, dat wij het hervatten van de najaarscompetitie altijd als vertrekpunt hebben genomen 
om niet twee keer achter elkaar een competitie af te moeten breken en niet uit te kunnen spelen. Uit de 
discussie met de afdelingen is duidelijk geworden dat er verschillen zijn en dat er ruimte moet komen 
om maatwerk voor de afdelingen te bieden. Wij hebben dan ook, gezien de verlenging van de 
beperkingen door de overheid, de volgende uitgangspunten afgestemd die wij graag aan u willen 
communiceren om meer duidelijkheid te geven. 
 
Uitgangspunten: 

 Wij richten ons op het najaar 2021 wat betreft het starten van een volledige nieuwe competitie. 
 Het blijft het streven de najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Of dat haalbaar is wordt uiterlijk 31 

maart 2021 bepaald. 
 De afdelingen hebben dan de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten van de 

najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021. Afstemming 
hierover volgt uiterlijk 31 maart 2021.  

 Als aanvulling op dit programma kan een afdeling ervoor kiezen om andere vormen van 
competitie in de vorm van bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen te organiseren. 

 Het Hoofdbestuur zal bij de Bondsraad, na overleg en bespreking met de Financiële Commissie, 
een voorstel indienen om eenmalig de competitiebijdrage, voor de voorjaarscompetitie 2021, niet 
in rekening te brengen. De financiële impact is groot: namelijk € 333.000,-. We hebben als 
vereniging een algemene reserve die deze tegenvaller eenmalig kan dragen. De Bondsraad dient 
hierover een besluit te nemen.   
 

https://www.nttb.nl/ledental-tafeltennisbond-in-2020-gedaald-als-gevolg-van-corona/


 

   
 

Op basis van deze uitgangspunten heeft het Hoofdbestuur op voordracht van de afdelingsvoorzitters de 
volgende beslissingen genomen: 
 

1. Uiterlijk 31 maart wordt een definitief besluit genomen over een voortzetting van de 
najaarscompetitie 2020 of een verkorte voorjaarscompetitie;  

2. Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de najaarscompetitie dan 
wel het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie, is de eerstvolgende competitie de 
najaarscompetitie 2021; 

3. Voor de afdelingen die de najaarscompetitie 2020 niet uitspelen maar een aangepaste 
voorjaarscompetitie gaan spelen, zal (ook) geen competitiebijdrage in rekening worden gebracht; 

4. Voor het niet in rekening brengen van de competitiebijdrage is een besluit nodig van de 
Bondsraad.  

 
Het Hoofdbestuur hoopt samen met de afdelingen 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 eindig ik met mijn vaste slogan:  

de NTTB zijn en blijven we samen! 
 
Ik wens u namens het Hoofdbestuur en mijn collega Afdelingsvoorzitters een sportief 2021 toe. 

Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
Jan Simons 
Uw voorzitter 


