
CORONA UPDATE 1
Dit is de eerste uit een – hopelijk korte – serie updates die voor onze vereniging 
van toepassing zijn in het Corona tijdperk nu we het punt naderen waarop we 
onze verenigingsactiviteiten kunnen hervatten.

Inleiding:
Door de NTTB is een mededeling verspreid dat tafeltennisverenigingen per 1 juli 
2020 hun zalen weer mogen openen. Volgend op deze mededeling hebben wij 
onmiddellijk contact gezocht met de gemeente Nissewaard om zeker te stellen 
dat dit ook voor onze vereniging van toepassing zou zijn. Dit is echter nog niet 
het  geval  omdat  de  NTTB-aankondiging  kennelijk  betrekking  heeft  op 
verenigingen met een eigen accommodatie en uiteraard onder het voorbehoud 
dat het virus niet opnieuw de kop opsteekt. Wij zijn uiteraard gebonden aan de 
besluiten  die  de  gemeente  Nissewaard  zal  nemen  naar  aanleiding  van  de 
besluitvorming van hogere overheden.

Wij houden echter wel rekening met het positieve scenario dat aan het eind van 
deze maand de beslissing zal  zijn dat  wij  weer  met onze activiteiten kunnen 
starten. Daarom hebben we afgelopen week als bestuur voor de eerste maal in 
ons bestaan een openlucht bestuursvergadering gehouden om een aantal zaken 
verder  te  bespreken  en  voor  te  bereiden.  Hieronder  volgen  een  aantal 
wetenswaardige zaken.

Coronaprotocol
Wij zijn in een vergevorderd stadium van het opstellen van een Corona protocol 
wat we binnen enkele dagen zullen uitgeven. Dit zal gelden voor al onze leden 
en bezoekers.

Zaaldiensten en verantwoordelijkheden
Tot  nader  order  zal  de  zaal  worden  geopend  en  gesloten  door  een  van  de 
bestuursleden (of Sjaak voor de woensdagmiddag groep) die elk de beschikking 
hebben over een eigen set sleutels van zaal en kantine, om zodoende onnodige 
overdracht  van  sleutels  en  mogelijk  bijkomende  contaminatie  te  voorkomen. 
Deze  mensen  zijn  tevens  eindverantwoordelijk  als  ‘Corona  coördinator’.  De 
overige  sleutels  van  materiaalkasten  etc.  zullen  worden  bewaard  in  een 
sleutelkastje dat binnen enkele dagen in de kantine zal worden opgehangen.



Zij zijn ook de enigen die – naast de leden van de kantinecommissie – toegang 
hebben tot de kantine en de uitgifte van consumpties.
Deze  leden  zullen  worden  bijgestaan  door  een  zaaldienst  die  volgens  het 
bestaande  rooster  zal  worden  ingedeeld.  Deze  zaaldienst  helpt  met  het 
neerzetten  van  de  tafels,  het  schoonmaken  daarvan,  gereedzetten  van 
schermen, looplijnen en desinfectiemateriaal voor spelers.

Zaalindeling en tafelopstelling
Per speeltijd zullen maximaal vier tafels worden opgesteld en wel twee aan twee 
in de lengterichting van de zaal, gescheiden en omgeven door tafelschermen.
Omdat de ‘footprint’ van onze zaal 21 bij 12 meter is en we naar NTTB-normen 
voor  elke  tafel  een  ruimte  van  9  bij  4.5  meter  moeten  aanhouden  (voor 
wedstrijden in de afdelingscompetitie) betekent dit dat we aan alle kanten een 
loopruimte rondom van 1.5 meter hebben.

Maximaal aantal aanwezigen in de zaal
Omdat  dubbelspel  niet  is  toegestaan  kunnen  er  maximaal  8  personen 
tegelijkertijd spelen. Met nog 8 wachtenden voor een volgende speelronde (zie 
hierna) en de verantwoordelijke coördinator en zaaldienst is het maximaal aantal  
aanwezigen in de zaal vastgesteld op 18 personen.

Speeltijden en tafelreservering
Teneinde iedereen de gelegenheid te geven om zoveel mogelijk te spelen onder 
de bovengenoemde beperkingen zijn sommige speeltijden niet langer exclusief 
gereserveerd voor een bepaalde doelgroep. Echter deze doelgroepen hebben 
wel  de  voorrang  binnen  hun  speeltijd.  Zo  zal  er  op  de  woensdagavond  wel  
voorrang  gelden  voor  de  deelnemers  aan  de  reguliere  woensdagavond 
veteranengroep voor twee tafels maar kunnen de overige tafels worden benut 
door  andere  leden.  Hetzelfde  geldt  voor  de  zaterdagmiddag  waar  ook  de 
beschikbare capaciteit kan worden benut in geval er te weinig junioren zijn.

Reservering
Op dit moment wordt er gewerkt aan een online reserveringssysteem waarmee 
leden zich  voor  een  bepaalde  dag/tijdsblok  kunnen aanmelden.  Zodra  dat  in 
gebruik kan worden genomen zullen we dat aan iedereen mededelen.

Enkele zaken van financiële aard:
1. Contributies
Met dank aan de gemeente Nissewaard hebben wij gedurende de periode dat 
van overheidswege de binnensporten zijn verboden ook geen zaalhuur hoeven 
betalen. Omdat we gedurende de afgelopen periode nauwelijks andere kosten 
hebben  gehad  (dan  bijvoorbeeld  afgeschreven  kantinevoorraden  die  over  de 
houdbaarheidsdatum zijn geraakt) is het bestuur van mening dat het niet anders 
dan fair is om een kwartaal contributie niet in rekening te brengen van de leden.



Dat wil zeggen dat:
- De inning van de geplande contributie voor het komend kwartaal (gepland 

begin juli) niet zal plaatsvinden
- Voor de jaarbetalers die in april al hun jaarcontributie hebben voldaan, zal 

een vierde deel van het geinde bedrag worden teruggestort.
- De inning van de competitiebijdragen voor de najaarscompetitie zal pas 

gebeuren op het moment dat zeker is dat deze zal doorgaan.

2. Verkoop consumpties en verenigingsmaterialen (shirts, batjes etc.)
Zoals al aangegeven zal dit uitsluitend gebeuren door het aanwezige bestuurslid 
belast  met  de coördinatie van activiteiten.  Aanvullend hieraan is  besloten dat 
TRANSACTIES PER KAS NIET LANGER GEBEUREN en dat ALLEEN PER 
PIN KAN WORDEN AFGEREKEND. Alle leden wordt verzocht hiermee rekening 
te houden.
Andermaal, dit is gedaan om overdracht van kasgeld en bijbehorende risico’s uit 
te sluiten.

Overige zaken
Er zijn nog enkele andere zaken aan de orde geweest in onze bespreking maar 
in  alle  nog  bestaande  onzekerheden  over  de  nabije  toekomst  hebben  we 
besloten om daar nog geen prioriteit aan te geven of ze te plannen – uiteraard 
zonder  ze  uit  het  oog  te  verliezen.  Dit  betreft  onder  andere  de  jaarlijkse 
Algemene  Ledenvergadering,  de  Clubkampioenschappen  en  de 
AED/Reanimatietrainingen.

.


