
Beste leden, 

 

Namens het bestuur van Taverdo deel ik jullie het volgende mee. 

 

Het kabinet heeft, bij monde van minister-president Mark Rutte en minister Bruno Bruins een aantal 

maatregelen afgekondigd ter beperking van de verspreiding van het Corona-virus. 

Ik neem aan dat de meesten van jullie (delen van) deze persconferentie hebben gezien via de 

verschillende media. 

 

In vervolg hierop heeft sportkoepel NOC*NSF de sportbonden met klem geadviseerd alle 

sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. 

Evenals andere sportbonden heeft de NTTB aan alle bij haar aangesloten verenigingen een brief 

gestuurd waarin zij oproepen om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, 

vergaderingen, vieringen en werkgroep-bijeenkomsten ook af te gelasten. Zie hiervoor bijgaande 

brief van de NTTB. 

 

Het bestuur van Taverdo heeft zich hierop beraden en besloten dat ook onze vereniging gehoor zal 

geven aan deze oproep. Dit betekent dat het bestuur heeft besloten dat er tot 31 maart geen 

clubavonden zullen zijn en de zaal in die periode gesloten blijft. Er zal ook geen bestuursvergadering 

zijn. De competitie is tot 31 maart stilgelegd, er zijn dus géén wedstrijden. Over het verplaatsen van 

wedstrijden zullen jullie de komende tijd worden geïnformeerd door Remy Menting, de 

wedstrijdsecretaris. De wedstrijdroosters zullen t.z.t. worden aangepast en zijn dan zichtbaar via 

onze website >> competitie >> resultaten afdelingscompetitie. NB: kijk a.u.b. niet op de TTapp, want 

die is niet van de NTTB. 

 

Of de op 30 april geplande ledenvergadering door kan gaan is nog onbekend. Dit hangt af van 

verdere berichtgeving van kabinet en NTTB. 

 

Meerdere epidemiologen hebben aangegeven dat contacten tussen mensen de komende tijd zoveel 

mogelijk moeten worden beperkt om het virus geen kans te geven over te springen op anderen, die 

weer anderen besmetten etc. Alleen op deze manier kan (verdere) verspreiding worden voorkomen. 

 

Het bestuur beseft dat dit voor ons allen een vervelende en ingrijpende maatregel is. Wij kunnen na 

zo’n dringend beroep op ons echter niet achterblijven en vinden dat wij onze verantwoordelijkheid 

moeten nemen. Inmiddels is gebleken dat veel verenigingen hetzelfde doen, zoals de handbal-

vereniging en judoclub, hockey- en voetbalverenigingen en waarschijnlijk nog meer verenigingen. 

 

Wij hopen dat jullie met deze uitleg voor deze plotselinge beslissing voldoende zijn geïnformeerd en 

zullen jullie op de hoogte houden van het vervolg hierop. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Helmer 

Voorzitter tafeltennisvereniging TAVERDO 

 

 
 


