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• Vervangt het papieren wedstrijdformulier van de NTTB

• Vervangt het lidmaatschapsbewijs

• Geeft extra gebruiksgemak voor spelers

• Controle over eigen privacysettings

• Reduceert boetes en administratieve handelingen 

• Geen verzendkosten/post of kwijt raken van wedstrijdbriefjes

• Directe standen van wedstrijden te zien op NTTB website en App

• Extra functionaliteiten zoals

• Trainingsoefeningen

• Team planning

• Aansturen Digital scorebord van score-board.nl

• Overzicht persoonlijke prestaties

• Progressie vanaf 2000 



• De app vervangt het huidig lidmaatschapsbewijs (pasje)

• Legitimeren voor competitie wedstrijden (met bondsscheidsrechters) 
gebeurt dan via de App

• Gegevens, functies en email zoals bekend bij de NTTB staan vermeld

• Gebruiker checkt zelf of de gegevens actueel zijn.

• Email is zelf aan te passen (minder werk voor ledenadministratie)

• Gegevens zijn gelijk aan de gegevens in NAS (ledenadministratie)



• Volgens de AVG moet ieder lid expliciet toestemming geven op de 
privacy vragen

• De Privacyfunctie geeft een overzicht van deze vragen

• Het lid kan zelf de privacysettings altijd wijzigen

• Deze settings worden automatisch in NAS verwerkt

• De NTTB zal in haar communicatie handelen naar de individuele 
privacysettings (deze volledig respecteren)



Vele bonden hebben inmiddels een digitale oplossing gevonden voor het wedstrijdformulier. De NTTB app is de 
oplossing hiervoor bij de NTTB.

• Voordelen van digitaal:

o Geen weggeraakte of te laat ingeleverde briefjes.

o Geen onduidelijk handschrift of moeilijk leesbare briefjes

o Minder boetes omdat fout invullen zoveel mogelijk wordt voorkomen

o Direct overzicht van standen van wedstrijden (live)

o Veel minder administratieve werkzaamheden voor wedstrijdsecretaris

o Geen kosten voor post of wedstrijdboekjes

o Digitaal biedt ook mogelijkheden voor invalverboden, live scoring en nog veel meer





• Teamplanning: wie speelt, rijdt en is reserve, meteen te importeren in de digitale kalender

• Adressen van clubs inclusief navigatie button en telefoonnummer

• Het maken van favorieten

• Overzicht van alle teamwedstrijden per club inclusief agenda

• Volgen van persoonlijke resultaten (terug tot 2000)

• Het aansturen van het digitale scorebord vanuit een geïntegreerde interface in het wedstrijdformulier en 
ook voor losse wedstrijden.

• Zoeken van wedstrijden, toernooien

• Trainingsoefeningen 

• Links naar de NTTB

• Speciale functie voor wedstrijdsecretarissen en bondsscheidsrechters

• Uitgebreide help functie bij alle functionaliteiten

• Oefenwedstrijd in de help functie voor oefenen van invullen formulier
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Mail naar dwf@tafeltennis.nl


