
 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West 

 

Verslag Huiskamergesprek ‘’Slim Besturen’’  
29 maart 2017, Leimuiden 
 

 
Locatie:   Sporthal het Spant, Larikslaan 20, 2451 BV Leimuiden 
Aanvang:  19.30 uur (accommodatie open 19.15 uur) 
Aanwezig: Maria ter Hoek (secretaris ATTC), René Honig (voorzitter ATTC), Laura v/d Meer (Play Fair),  
  Antoinette de jong (secretaris Play Fair),  Lennert Eikelenboom (wedstrijdsecretaris jeugd Play Fair)
  Theo Zwanenburg (secretaris Spinmill), Sjaak van der Zwet (voorzitter Treffers R), Mark van Klink  
  (bestuurslid Treffers R) 

 
    

1. Opening en kennismaking 
 

2. Mededelingen en agenda vaststellen (behoefte / ingezonden onderwerpen) 
 
Werving, Opvang, Behoud (WOB)  
- Wat werkt in de praktijk? 
- Wat kunnen we leren van andere sporten 
- Voorbeelden van werving 
- Opvang en binding van leden 
- Behoud, overgang van jeugd naar senioren 
 
Competitieaanbod voor jonge jeugd 
Bondsbijdrage 
Kader en vrijwilligers 

 
 

3. Onderwerp 1 Beleid en/of visie van de vereniging 
 

ATTC heeft sinds kort een beleidsplan opgesteld om daarin de visie van de club te verwerken. Er zijn 4 
pijlers gemaakt met daaronder diverse actieplannen. ATTC loopt er nog wel tegenaan om de juiste 
vrijwilligers te vinden voor deze plannen.  
 
Play Fair heeft op dit moment geen beleidsplan en niet een echte visie waar de club over een paar jaar zou 
willen staan. Zij roeien met de riemen die ze hebben en proberen alles draaiende te houden.  
 
Spinmill heeft een beetje dezelfde situatie als bij Play Fair. Er is geen beleidsplan of visie ontwikkeld, de club 
draait prima en de vrijwilligers hebben hier de handen vol aan.  
 
Treffers (R) heeft op dit moment ook geen beleidsplan of visie. Er is binnenkort een wisseling in het bestuur, 
Sjaak stopt na vele jaren actief te zijn als bestuurder. Mark geeft aan dat het wellicht goed is als er wat op 
papier wordt gezet, dan heb je in ieder geval iets vastgelegd en kan je gezamenlijk dat doel nastreven.  
 
Sven geeft aan dat de clubs hier onderling ook elkaar in kunnen steunen. Treffers denkt erover na of zij wat 
op papier willen zetten, ATTC geeft aan hun beleidsplan beschikbaar te stellen om zo niet het wiel opnieuw 
te moeten uitvinden. Ook is er een vorm van ondersteuning mogelijk via de NTTB, indien er behoefte is om 
bijv. een 3-daagse cursus te volgen dan kan men gratis deelnemen aan ‘’Besturen met een Visie’’. Ook komt 
er ter sprake dat het juist goed is om zo nu en dan stil te staan bij hoe de club op dit moment eruit ziet en 
waar de club over een jaar wil staan. Je kan al klein beginnen door 1 pijler te nemen, bijvoorbeeld binding. 
Je maakt dan een SWOT analyse en bekijkt waar je nu staat als club. Daarnaast kies je een doel waar je 
over 1 jaar wilt zijn, maakt een actieplan en voert dit uit. Het is sterk als je als club een stip op de horizon 
bepaald, daar willen we als club naartoe.  
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ATTC geeft aan dat zij bij TTV Rijnsoever zijn langs geweest om inspiratie op te doen. De ervaring die zij 
delen met de groep is dat je jonge enthousiaste trainers voor de groep moet zetten die zich richten op de 
breedtesport. Ook worden er cursussen aangeboden waarbij mensen zich inschrijven voor een cursus 
tafeltennis i.p.v. vrije instuif ‘’kom maar eens langs op de club’’. De ervaring bij hen is  dat door geld te 
vragen (€20,- voor 8 trainingen) mensen een waarde hechten aan de cursus en hierdoor de binding sterker 
wordt. Ook hebben zij een ledenteller, deze hangt bij de entreehal.  
 
Play Fair geeft aan dat zij de afgelopen tijd succes hebben gehad met de overstap van jeugd naar senior. 
Onlangs is een grote groep oudere jeugdspelers naar de senioren gegaan en ook lid gebleven. Een van de 
belangrijkste factoren van succes is binding, de groep heeft een sterke binding met elkaar. Dit is gekomen 
door o.a. een jeugdtrainer die hier bewust mee bezig is en dat ook in zijn trainingen laat terugkomen d.m.v. 
spelvormen waarin ook veel teamwork zit. Ook organiseerde zij jaren lang zomerkampen waardoor er een 
binding is ontstaan. 
 
Bij het werven van jeugdspelers is het sterk om een jonge trainer voor de groep te zetten, een die aansluit bij 
de beleving van de kinderen. Met clinics richting de scholen is een goede manier om de sport en de 
vereniging te promoten.  
 
Van belang is hoe je het vervolg aanbiedt op de club. Een goede eerste indruk is daarbij belangrijk. Bij de 
vervolglessen kun je de kinderen enthousiasmeren maar je moet ook de ouder enthousiast maken. In de 
discussie wordt een voorbeeld gegeven om naast de trainer ook een senior/ouder van je jeugdleden deel te 
laten nemen bij de vervolglessen. Deze persoon kan dan tijdens de les in contact raken met ouders en 
bewust op een leuke manier over de club vertellen. Tevens kan ook gevraagd worden naar de beweegreden 
van het kind om deel te nemen aan de lessen. Een andere  suggestie is om af te sluiten met een ouder/kind 
les. Als je ouders erbij betrekt dan zien ouders hoe leuk de kinderen het hebben en draagt dat hopelijk 
positief bij.  
 
Nadat spelers lid worden van de club is het de uitdaging om ze te behouden. Goede informatievoorziening is 
erg prettig voor nieuwe ouders. Geef ze daarom bijv. een clubboekje mee of verstuur een welkomstemail 
met daarin alle info. Treffers geeft aan ouderavonden te hebben georganiseerd om ouderbetrokkenheid te 
krijgen. Dit werkte prettig echter bleek dat je dan ook veel andere problemen van thuis krijgt te horen, het is 
wellicht goed om kaders af te spreken waarbinnen het gesprek blijft. Play Fair organiseert jaarlijks een 
ouderavond en meerdere clubs organiseren jaarlijks een ouder/kind toernooi. Al deze vormen dragen bij aan 
binding met ouders.  
 

 

 
Bij het onderwerp lidmaatschapsvormen geven enkele clubs aan dat de huidige lidmaatschapsvormen niet 
aansluiten bij de behoeften van de leden. Er zijn sporters die een enkele keer komen of alleen met de 
clubkampioenschappen meedoen, voor deze ‘’leden’’ is er geen passende lidmaatschapsvorm.   
 
‘Vrienden van’ => Play Fair heeft een x aantal leden die incidenteel een balletje komen slaan. Deze 
personen zijn geen lid van de club maar lid van: ‘’ Vrienden van Play Fair’’. Zij betalen een x bedrag en 
mogen wel aan de toernooien deelnemen, maar spelen geen competitie en spelen niet recreatief.  
 
10’tjes leden => Treffers geeft aan een club te hebben van personen die donateur zijn van de club, maar niet 
direct lid van de vereniging.  
 
Spinmill geeft aan dat zij de contributie om deel te nemen aan de competitie aan de dure kant vinden. ATTC 
reageert daarop en geeft aan dat het niet goed genoeg bekend is bij de leden wat de NTTB doet voor hen. 

4. Onderwerp 2 Werving, Opvang en Behoud (WOB) 

5. Onderwerp 3 Lidmaatschapsvormen 
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Sven deelt het document ‘’wat doet de NTTB voor U’’ uit, dit draagt bij aan een uitleg aan de leden. ATTC 
geeft aan dat zij wellicht ook zelf meer kunnen doen om dit uit te leggen bij de leden.  
 
Er wordt ook nog een opmerking gemaakt over de dubbele bondscontributie, dat dit niet eerlijk is.  
Er worden 2 voorbeelden genoemd: 
 

- Teffers geeft aan veel spelers te hebben die bij de heren regulier spelen en bij de dames landelijk. 

Zij betalen 1x de bijdrage maar er zijn ook spelers met zo’n zelfde situatie maar dan bij 2 clubs en zij 

betalen wel de dubbele contributie. 

Ten slotte geeft Sven aan wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van nieuwe lidmaatschapsvormen. Sven 
legt de hoofdlijnen van het nieuwe projectplan lidmaatschappen uit en benoemt daarin het projectdoel en de 
projectresultaten. 
 

 
 

De clubs geven aan geen grijze leden te hebben en zijn het ermee eens dat iedereen coulant zou moeten 
zijn en dus dat iedereen solidair de leden opgeeft. De kanttekening is dat er wel nieuwe 
lidmaatschapsvormen komen die aansluiten bij de wensen en behoeften. Het gaat dan vooral om jonge 
jeugdleden die geen competitie spelen en de doelgroep 55+.  
 

 
 

De aanwezigen geven aan graag met elkaar samen te werken en er zijn meerdere ideeën ter sprake 
gekomen dat samen opgepakt zou kunnen worden. Hieronder sommeer ik een aantal van de ideeën die 
voorbij zijn gekomen: 
 

- Jonge jeugd, starterscompetitie. De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan een aanbod 

voor deze jonge tafeltennissers. Sven oppert om gezamenlijk een uitwisseling te doen en een leuke 

starter-dag te organiseren. Play Fair, Treffers en ATTC geven aan hier ook in bij te kunnen dragen 

omtrent de organisatie ervan. Spinmill geeft aan dat zij wellicht kunnen aansluiten met een enkel 

jeugdlid, maar dat de organisatie van zo’n dag bij hen lastig te organiseren is. 

 

- Bedrijfstoernooi, Play Fair heeft sinds kort een 2 bedrijventoernooien die goed lopen en nog 

groeiende zijn. Clubs die interesse hebben kunnen bij hen aankloppen. 

 

- Trainersopleiding, er is geen behoefte aan een lange opleiding maar wel aan scholing d.m.v. 

workshop avonden. Er wordt geopperd om gezamenlijk te kijken welke behoefte er is om dan samen 

een workshop te organiseren gespecificeerd op een gezamenlijk thema 

 

- Uitwisseling, er wordt geopperd om vaker met elkaar ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. 

Trainers kunnen kennis uitwisselen, de jeugdcommissie kan ervaringen uitwisselen omtrent WOB 

maar er kan ook uitwisseling plaatsvinden met trainingen of 55+’ers. Ook werd kort de mogelijkheid 

besproken om gezamenlijk een kamp aan te bieden. 

 

- Beleidsplan, ATTC heeft een beleidsplan en Treffers denkt erover na om een beleidsplan te 

schrijven. ATTC biedt daarin hulp aan en stellen ook het beleidsplan beschikbaar. 

- Een speler uitkomende in 2 competitie in 2 afdelingen betaald dubbele contributie. Een speler die in 

1 afdeling 2 of zelfs 3 competitie speelt hoeft dit niet te doen. (duo, regulier, dames) 

 

6. Onderwerp 4 Grijze Leden 

7. Onderwerp 5 Samenwerkingsvormen 


