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Beste secretaris, 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet gaan vanaf 1 januari 2007 de tafeltennissers van de NTTB en de 
tafeltennissers van NebasNsg, de sporters met een beperking ofwel de gehandicapte sporters, 
samen. Hieraan is een ruim traject voorafgegaan waarin de basisvoorwaarden voor samengaan zijn 
geschapen. 
 
In het kader hiervan heb ik één opmerking en één vraag. 
 
Opmerking. 
Binnenkort krijgt u van NFSG, het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten,  de vraag om mee te doen 
aan hun collecte. Naast het feit dat deze collecte voor de sporters met een beperking geld oplevert 
levert het uw vereniging ook nog eens geld op. Dus mijn advies is: DOE MEE! De NTTB staat hier 
volledig achter. 
 
Vraag. 
Wij willen graag weten of uw vereniging iets te bieden heeft aan sporters met een beperking, het liefst 
binnen de normale dagelijkse gang van zaken van uw vereniging, binnen uw trainingsgroepen, vrije 
spelavonden, competities etc… Wij willen weten naar welke vereniging wij een sporter met een 
handicap kunnen verwijzen als deze zich bij ons aanmeldt met de mededeling dat hij wil gaan 
tafeltennissen. 
Indien uw vereniging deze mogelijkheden heeft verzoek ik u om mij dit mede te delen op mijn  
emailadres: graaf@nttb.nl onder vermelding van de verenigingsnaam en de afdeling waartoe uw 
vereniging behoort. 
 
Ik zou hierbij graag een splitsing zien in: 
* aanbod voor lopende sporters met een lichamelijke beperking, 
* sporters in een rolstoel (denk ook aan de toegankelijkheid voor rolstoelers), 
* sporters met een geestelijke beperking. 
* jeugdige lopende sporters met een lichamelijke beperking, 
* jeugdige sporters in een rolstoel, 
* jeugdige sporters met een geestelijke beperking. 
 
 



Ik hoop dat ik van veel verenigingen de mededeling krijg dat sporters met een beperking daar kunnen 
spelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
Mari de Graaf 
 


