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Actieplan Slim Besturen 
 
Inleiding 
Het afdelingsbestuur West heeft de Commissie VerenigingsOndersteuning (CVO) opdracht gegeven om een 
plan op te stellen dat leidt tot het versterken van de verenigingsbesturen en meer samenwerking(svormen) 
tussen verenigingen. Ook bevordert Afdeling West dat verenigingen meer gebruik maken van kennisdeling 
tussen elkaar.  
 
Het idee is om op lokaal niveau huiskamergesprekken te organiseren met maximaal 5 verenigingen. Per 
vereniging mogen er 2 bestuursleden afgevaardigd worden, de Afdelingsondersteuner zal samen met een 
vertegenwoordiger van de afdeling aanwezig zijn bij deze gesprekken. Tijdens het huiskamergesprek komen 
er verschillende onderwerpen aan bod, de aanwezigen gaan hierover in discussie en bekijken of er 
samengewerkt kan worden op de diverse thema’s. 
 
Hoofddoelstelling 
Afdeling West heeft als belangrijkste doel geformuleerd dat in het jaar 2016 en 2017 álle 
tafeltennisverenigingen uit afdeling West uitgenodigd worden voor een huiskamergesprek met de 
omliggende verenigingen om zo de samenwerking en de kennisdeling tussen deze verenigingen te 
vergroten. 
 
Subdoelstellingen: 
 
 - minimaal 5 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen meerdere verenigingen; 

 - opzetten van een platform om gemakkelijk kennis te delen met elkaar; 

 - monitoren van verenigingen met dezelfde behoeften en beleidsplannen;  

 - het verbinden van verenigingen met dezelfde behoeften en beleidsplannen. 

 
Plan van aanpak 
Op basis van locatie worden er clusters van 4 á 5 verenigingen gemaakt, deze verenigingen worden 
uitgenodigd voor een huiskamergesprek. Het gesprek duurt maximaal 2 uur en van elke vereniging worden 
er maximaal 2 bestuurders uitgenodigd. In het gesprek komen er vijf vragen/onderwerpen aan de orde. Drie 
vragen daarvan staan vast op de agenda en twee vragen zijn variabel. De variabele vragen hangen af van 
de behoefte van de verenigingen per bijeenkomst. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld uit de volgende 
onderwerpen kiezen: 
 

1. Werving, Opvang, Behoud leden 

2. Competitie 

3. Toernooien 

4. Accommodatie 

5. Financiën 

6. Lidmaatschapsvormen 

Vaste bespreekpunten zijn: 
1. Beleidsplan en visie van de vereniging 

2. Kader 

3. Grijze leden 

De Afdelingsondersteuner zit het gesprek voor en draagt zorg dat iedere vereniging aan bod komt tijdens het 
gesprek.  
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Projectorganisatie 
Het actieplan ‘’Slim Besturen’’ is een initiatief van de NTTB afdeling West. Eindverantwoordelijke is Frans 
Muijzers. Afdelingsondersteuner Sven Groot is aanspreekpunt in de uitvoer en aanwezig bij de 
huiskamergesprekken. Het streven is ook om bij elk huiskamergesprek een vertegenwoordiger vanuit de 
bestuurlijke organisatie (afdelingsbestuur of commissies) aanwezig te laten zijn, dit mede afhankelijk van de 
specifieke 'vrije' onderwerpen van een bijeenkomst. 
 
Tijdspad 
Eindstreep is dat alle tafeltennisverenigingen in afdeling West hebben deelgenomen aan een 
huiskamergesprek. Doelstelling is om voor 31-12-2017 alle tafeltennisverenigingen te hebben uitgenodigd 
voor een huiskamergesprek. In de maand april 2016 worden de eerste afspraken al ingepland. We willen de 
tijd ook gebruiken om de verenigingen beter te leren kennen en te monitoren welke behoefte ze hebben op 
het gebied van ondersteuning.  
 
 
 


