
 

12 mei 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 tijdens 

haar persconferentie op woensdag 6 mei medegedeeld dat een aantal voorheen aangekondigde 

maatregelen worden verlengd en een aantal maatregelen worden toegevoegd. Ik neem aan dat de 

meesten van jullie (delen van) deze persconferentie hebben gezien via de verschillende media. 

Voorts heeft het kabinet een stappenplan gepresenteerd voor mogelijke uitbreiding van de 

versoepeling. Daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat uitbreiding van de versoepeling afhankelijk is 

van het verloop van de besmettingsgraad. 

Onderaan deze mail staat dit stappenplan van de overheid en een reactie van het hoofdbestuur van 

de NTTB. 

 

Dit houdt voor onze vereniging het volgende in: 

 

1. Sluiting zaal 

De zaal blijft gesloten tot 1 september. Het kabinetsbesluit laat op dit moment geen ruimte voor een 

eerdere opening, ook niet met beschermende maatregelen binnen onze vereniging. 

 

2. Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering kan op zijn vroegst pas na 1 september plaatsvinden. Het bestuur 

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

 

3. Mogelijke korting contributie 

Zoals al eerder gemeld heeft het bestuur 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 competitie-commissie beoordeeld worden. 

Het eerste team van Taverdo heeft besloten zich, gezien het besmettingsgevaar,  terug te trekken 

voor de najaarscompetitie en de verdere ontwikkelingen rondom de besmettingsgraad af te 

wachten. 

 

 

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

houden van de verdere ontwikkelingen. 



NB: zie ook onderstaande informatie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Helmer 

voorzitter tafeltennisvereniging TAVERDO 

 

 
 

Bericht overheid: Vermijd drukte, houd 

1,5 meter afstand 

Nieuwsbericht | 06-05-2020 | 19:00 

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij 

het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel 

belangrijker dan ooit. 

Lees de persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal. 

Daarom blijft voor iedereen gelden: 

•         Was vaak uw handen. 

•         Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

•         Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

•         Schud geen handen. 

•         Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

•         Werk zoveel mogelijk thuis  

Bent u ziek? 

•         Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

•         Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 

uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.  

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 



•         Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk 

thuis te blijven. 

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 

•         Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. 

•         Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. 

Stap voor stap 

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder 

controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste 

maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. 

 

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig 

drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op 

regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot 

om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd 

worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt: 

School 

•         Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en 

gastouderopvang openen op 11 mei. 

Sport en spel 

•         Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, 

bewegen en activiteiten volgen. 

•         Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 

elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

•         Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, 

als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen 

gezamenlijke kleedkamers of douches. 

Contactberoepen 

•         Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-

instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, 

tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, 

schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, 

homeopaat, enz.). 

•         Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. 



•         Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant 

samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. 

Bibliotheken 

•         Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat 

bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. 

Openbaar vervoer 

•         Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef 

elkaar de ruimte. 

•         In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te 

dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht. 

Over mondkapjes 

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en 

medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische 

mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen 

mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check 

vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder 

natuurlijk vrij er gebruik van te maken. 

Hoe verder 

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de 

buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, 

opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, 

zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de 

publieke ruimte klein. 

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. 

Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen 

zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en 

organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. 

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter 

afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer 

ruimte te geven weer worden teruggedraaid. 

  

Verwachting per 1 juni 

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: 

•         Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt); 



•         Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden; 

•         Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en 

theaters), mogen open, onder voorwaarden:   

o    een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand; 

o    bezoekers moeten reserveren; 

o    in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een 

bezoek risico’s oplevert. 

•         Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er 

gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. 

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op 

enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni 

verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen. 

Verwachting per 15 juni 

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer 

examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het 

mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen. 

Verwachting per 1 juli 

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches 

op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers 

hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, 

culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals 

kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 

Verwachting per 1 september 

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s 

en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. 

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. 

Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald 

voetbal. 

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand 

aan 1 september een besluit genomen. 

 

 



Reactie NTTB: Versoepeling maatregelen 

voor sport, maar niet voor binnensport 

Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus 

verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar 

buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het virus onder controle 

blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer 

mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan pas van het slot voor tafeltennisverenigingen. 

Wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. 

Voor tafeltennis een teleurstellende uitkomst. Wij sluiten ons dan ook aan bij de oproep van 

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, om ons best te doen om de binnensport 

eerder dan 1 september te openen: “Wel hebben wij zorg om al die kinderen en jeugd die 

vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere 

binnensportaccommodaties zoals zwembaden wekelijks aan sport deden. Laten we hen niet 

vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de ruimte te geven. Zou erg fijn zijn 

dat als de ontwikkelingen dat toelaten, de binnensportaccommodaties eerder dan 1 

september hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.” 

Eerste reactie Jan Simons 

Het bestuur van de NTTB gaat de nieuwe maatregelen en uitwerking daarvan bestuderen en 

komt dan met een reactie. Bondsvoorzitter Jan Simons reageerde woensdagavond tegenover 

TT Sport telefonisch teleurgesteld over de beslissing van het kabinet. Simons zei onder meer: 

“We gaan contact opnemen met NOC*NSF of we misschien eerder buiten kunnen sporten. 

Tafeltennis is een sport die je op 1.5 meter kunt beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. 

De beslissing valt me tegen en dan druk ik me voorzichtig uit. Het zal ook heel zwaar zijn voor 

verenigingen om tot 1 september de deuren te moeten sluiten.” We staan klaar voor onze 

verenigingen en houden de ontwikkelingen in de gaten. We werken met man en macht aan 

oplossingen.” 

Beluister hier het hele item met Jan Simons. 

Bron: artikel op de site van NOC*NSF. 

Het bericht op Rijksoverheid.nl 

 


