
3 april 2020 

 

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 Hugo de Jonge 

medegedeeld dat alle voorheen aangekondigde maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Ik 

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

verschillende media. Voorts is aangegeven dat de kans bestaat dat (een aantal van) de maatregelen 

daarna nogmaals worden verlengd. 

Dit houdt voor onze vereniging het volgende in: 

 

1. Sluiting zaal 

De zaal blijft gesloten tot en met 28 april. 

 

2. Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering, gepland op 30 april, gaat niet door. Het bestuur wacht de 

ontwikkelingen af en zal t.z.t. een nieuwe datum plannen. 

 

3. Mogelijke korting contributie 

Van een lid ontvingen wij de vraag wat er gebeurt met de contributie, nu de zaal een aantal weken is 

gesloten. Het bestuur heeft hierover, gezien het vergaderverbod, nog geen overleg gehad. Juridisch 

gezien kan het bestuur hierover geen besluit nemen, deze bevoegdheid ligt bij de Algemene 

ledenvergadering. Het bestuur kan wél een voorstel doen. Het bestuur zal hierbij kijken naar 

verschillende invalshoeken: teruggave zaalhuur door gemeente, gemiste inkomsten kantine, financiële 

situatie vereniging etc. 

 

4. Competitie 

Onlangs heeft de NTTB besloten dat de landelijke competitie beëindigd wordt i.v.m. de huidige situatie 

omtrent het COVID-19 virus. NTTB Gelre volgt deze lijn en heeft besloten ook de afdelingscompetitie  te 

stoppen. In het licht van de huidige situatie en de aangekondigde maatregelen vanuit de overheid is het 

niet meer gewenst (en mogelijk) om het restant van het seizoen nog uit te spelen. Op dit moment is de 

gezondheid van iedereen en het onder controle krijgen van deze pandemie prioriteit nummer 1. 

 

Voor de afdelingscompetitie gaat gelden dat we volledig opnieuw beginnen. Teams moeten t.z.t. 

opnieuw worden aangemeld waarbij bestaande teams (met kleine wijzigingen) recht houden op de 

huidige klasse. In lijn met de normale procedure is er de mogelijkheid om een andere klasse aan te 

vragen en dat zal door de competitiecommissie beoordeeld worden. 

 

Wij hopen dat jullie met deze uitleg voldoende zijn geïnformeerd en zullen jullie op de hoogte houden 

van de verdere ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Helmer 

Voorzitter tafeltennisvereniging TAVERDO 

 

 
 


