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Op 1 april jl. stond de bestuursvergadering in het teken van de gevolgen van de corona-crisis voor onze
vereniging. Het bericht staat uiteraard op de website, maar vanwege het belang ervan ook hier integraal:
Competitie
Het meest in het oog springende gevolg weten we natuurlijk allemaal: de voorjaarscompetitie is gestopt en zal
niet worden hervat. Er zullen geen promoties of degradaties zijn. Iedereen zal in de najaarscompetitie 2020 in
principe in dezelfde klasse spelen. Uiteraard kunnen er wel teamwijzigingen worden aangevraagd. Instructies
daarvoor vind je elders in deze nieuwsbrief.
Trainingen
De trainingen zullen ten minste tot 28 april niet doorgaan. Pas eind april wordt besloten of de zaal weer
opengaat en de trainingen hervat kunnen worden tot de zomersluiting. Dus héél misschien in mei of wellicht
in juni kunnen we nog even spelen. Tegen die tijd krijgen jullie daarvan bericht.
Agenda
De volgende besluiten zijn genomen ten aanzien van de agenda (zie ook de agenda op de website):
-

De Algemene Ledenvergadering wordt verschoven naar maandag 7 september 2020.
De Rommelfair wordt verschoven naar zaterdag 10 oktober 2020.
De viering van ons 60-jarig jubileum, inclusief het oud-leden toernooi, wordt een jaar doorgeschoven
en zal worden gehouden in het volgende voorjaar. Waarschijnlijk in het weekend van 28 en 29 mei 2021.
Het Familietoernooi van 6 juni dit jaar wordt geannuleerd en over een jaar opnieuw georganiseerd.

Financiën
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Ten slotte is er uitgebreid gesproken over de financiële gevolgen voor de vereniging, met name omdat het
duidelijk is dat de zaalhuur vooralsnog gewoon geïnd zal worden. De penningmeester zal de gevolgen daarvan
in een apart bericht in deze nieuwsbrief toelichten.
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Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Het bestuur, Emiel, Antoinette, Laura, Sabine, Hans
Ook dit bericht van de penningmeester over de situatie met betrekking tot financiën, zaalhuur en
contributie, als gevolg van de corona-maatregelen hebben we hier volledig opgenomen:
Beste leden van Play Fair,
Het is jammer dat alle tafeltennisactiviteiten op dit moment geen doorgang kunnen vinden in verband met de
coronacrisis. Maar onze gezondheid is belangrijker, dus houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid en
de NTTB.
Het bestuur vroeg zich af wat de gevolgen hiervan zijn met betrekking tot onze contributie. Alle kosten lopen
gewoon door, omdat die vaak zijn gebaseerd op vastgelegde contracten. Dit geldt ook voor de zaalhuur en de

contributie aan de NTTB. Het hoofdbestuur van de NTTB heeft de verenigingen geadviseerd ook de
contributie (zowel basis als competitieopslag) van de leden gewoon door te laten lopen.
Het bestuur heeft daarom besloten geen kortingen en tijdelijke stopzetting van de contributie te verlenen.
Onze contributie loopt dus gewoon door.
De leden die door de coronacrisis getroffen worden in hun inkomsten en daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn
de contributie te betalen willen wij toch enigszins tegemoet komen door een regeling treffen. Die houdt in dat
de betaling van de contributie kan worden uitgesteld naar een later tijdstip, dan wel dat er – bij uitzondering kwijtschelding wordt verleend voor een deel van de contributie. Wij verzoeken de leden die hiervoor in
aanmerking willen komen contact op te nemen met onze penningmeester Emiel Bunck per email:
penningmeester@ttv-playfair.nl.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie in deze spannende
tijd toe: Blijf gezond!
Met vriendelijk groet,
Bestuur TTV Play Fair
Bericht van de wedstrijdsecretaris:
Beste competitieleden,
Zoals jullie al vernomen hebben uit eerdere berichtgevingen wordt de voorjaarscompetitie als niet
gespeeld beschouwd. De teams die in januari gestart zijn kunnen dat in dezelfde klasse in september weer
gaan doen. Wel is er een mogelijkheid om teams aan te passen of meer teams op te geven. Heb je afgelopen
seizoen niet gespeeld en wil je dat in september in de najaarscompetitie wel gaan doen laat het dan weten
bij mij (Sabine): wedstrijdsecretariaat@ttv-playfair.nl . Ik ga ervan uit dat iedereen die niet reageert op dezelfde
voet verder gaat als waar hij of zij in januari mee gestart is.

Ook de NTTB heeft een pagina ingericht met veel gestelde vragen en adviezen, o.a. met betrekking tot de
competitie, accommodaties en financiële zaken. Ons bestuur heeft deze adviezen laten meewegen in de
genomen besluiten voor Play Fair.
Play Fair zoekt een Jeugdwedstrijd-secretaris. Het zou leuk zijn, en goed voor de communicatie met de
jeugdleden, als dat een lid van Play Fair uit de jongere garde wordt. Wie durft deze taak op zich te nemen?
Er zijn op dit moment weinig jeugdteams, dus het is niet veel werk. Er is voldoende ervaring aanwezig om je
in te werken en te helpen. En je doet er ook eens wat bestuurservaring mee op. Dus genoeg redenen om
deze kans te pakken!
Een positief bericht: Play Fair heeft van De Driemaster een subsidie ontvangen voor het organiseren van
een toernooi voor onze buitenlandse medemens. We gaan dit volgend seizoen weer op de agenda zetten.
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Laatst hebben jullie bericht gekregen over het doorgeven van je emailadres. Lees dit bericht van de NTTB en
koppel je emailadres terug naar onze ledenadministratie: secretaris@ttv-playfair.nl. Het bericht gaat over
TafeltennisMastersz en het Spelregelbewijs, het Digitale Wedstrijd Formulier en de nieuwe
NTTB App.
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