Aan: de verenigingen van de Nederlandse Tafeltennisbond
Via de secretaris, de voorzitter en de wedstrijdsecretarissen
Cc: Afdelingsbesturen, afdelingscompetitieleiders,
landelijke competitieleiders en organisatoren van toernooien

Onderwerp
Coronavirus en tafeltennis

Datum
6 maart 2020

Kenmerk
HB/AJ/2020.018

Geachte verenigingsbestuurders,
Het Coronavirus breidt zich inmiddels ook in Nederland uit en daarom komen er steeds meer vragen
hierover in relatie tot het kunnen beoefenen van tafeltennis in competitie- en wedstrijdverband.
Wij vinden het daarom van belang om u te informeren hoe wij omgaan met deze ontwikkelingen. De
Tafeltennisbond volgt de adviezen van de officiële instanties.
Landelijk en lokaal: Daar waar de lokale, regionale of landelijke overheid het van belang vindt om
maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en dit
bekend maken. De sport zal de maatregelen en aanwijzingen opvolgen. De adviezen van het RIVM
(landelijk - https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en de GGD’s (lokaal - https://www.ggd.nl/) zijn
daarin leidend.
Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport is alle actuele informatie voor de
sport te vinden.
Op de website van de Tafeltennisbond https://www.nttb.nl/coronavirus-en-sport/ is verkorte informatie
over het Coronavirus opgenomen met links naar de diverse instanties (RIVM, BuZa, GGD’s en
NOC*NSF).
Buitenland: Volg de informatie van de organisator en de internationale sportorganisatie nauwgezet en
volg de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land en de
betreffende regio op. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen?utm_campaign=buzawijsopreis-01-2020&utm_medium=search&utm_source=google&utm_content=ros-searchalg&utm_term=text-multi-device-cpc-performance
De advisering van het RIVM luidt op dit moment als volgt:



Partners

Voorkom besmettingen op dezelfde manier als ware het een "gewone" griep (handen wassen,
ellebooghoesten en -niezen en papieren zakdoeken gebruiken).
Meld het zelf als je de verschijnselen hebt.

Aangesloten bij

Social media

Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein • Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein • Telefoon 06 – 5389 6027
info@tafeltennis.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.nl • Rekeningnummer NL90 INGB 0000 2685 45 • KvK Haaglanden 40408030





Wees op je hoede als je in één van de "grote" besmette gebieden bent geweest. Op dit moment
China, Zuid-Korea, Italië-Lombardije en Iran. Denkbaar is dat daar gebieden bij komen.
Mensen die nog niet ziek zijn, zijn niet of beperkt besmettelijk.
Er zijn geen specifieke gebieden in Nederland waar zo veel besmettingen zijn dat activiteiten worden
beperkt of verboden.

De RIVM heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor vragen over het Coronavirus: 0800 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn uiteraard zo nodig
beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Tafeltennisbond

Antoinette de Jong
Directiesecretaresse

