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Bijlage 6 ALV NTTB West 12 november 2020 

Innovatieve Activiteiten 2021 

Activiteit 1 
Naam activiteit 1 Aantrekken en behoud van jeugdleden 
Beschrijving: Het aantal jeugdleden in de Afdeling West is van ruim 1851 in 2010 gedaald 

naar 788 op 1 september. Door Corona zijn er ook geen nieuwe jeugdleden 
bijgekomen. 

Wanneer  Gedurende het hele jaar 2021 
 

In West hebben op dit moment 42 van de 96 verenigingen jeugdleden, waarvan 7 met maar één of 
enkele leden. Er zijn nog maar 29 van deze verenigingen met een jeugdteam in de competitie, 
waarvan 6 met maar één team en maar een enkele vereniging met meer dan drie teams.   

Er zal worden gestart met jeugdplatform, zowel van verenigingen als met jeugdspelers. Door met 
beide groepen in gesprek te gaan verwachten we dat er een interactief - en creatief innovatieproces 
tot stand komt dat ons verder zal helpen met de vraag hoe jeugdleden kunnen worden 
aangetrokken en behouden. West gelooft ook dat goede trainers een randvoorwaarde zijn voor 
verenigingen om met jeugd te beginnen, ze aan te trekken (mond-op-mond reclame), maar zeker 
ook te behouden. West zal hiervoor vanaf 2021 een nieuwe, voor West innovatieve ‘blokkendoos’ 
met mogelijkheden ontwikkelen om verenigingen te helpen hun trainers verder te ontwikkelen. 
Sommige blokken zijn reeds bestaande middelen, sommige zijn nieuw en innovatief. De afdeling 
West zal, naast deze activiteiten, ook met verenigingen kijken of er ledenwerftrajecten mogelijk zijn, 
mede op basis van de hier opgenomen activiteiten. 

1. Instellen jeugdplatform verenigingen 

Verenigingen worden hierin gevraagd met voostellen te komen om het voor de jeugd aantrekkelijker 
te maken lid te worden en te blijven. Onderdeel hiervan zal een veilig sportklimaat en samenwerking 
tussen de verenigingen op jeugdgebied zijn. 

Reiskosten, consumpties       € 100,- 

2. Instellen jeugdinspraak 

De jeugd zelf een stem geven over de activiteiten en de richting, onder begeleiding van het 
afdelingsbestuur en eventueel leden van het jeugdplatform. Door met de jeugdspelers te praten in 
plaats van over moet een beter inzicht worden verkregen. Onderdeel hiervan zal een veilig 
sportklimaat zijn. Ook de vraag hoe de verenigingen van de deze jeugdspelers hierin kunnen 
samenwerken zal onderdeel van de gesprekken zijn. 

Reiskosten, consumpties       € 100,- 



 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West  ●  e-mail: secrtetaris@nttb-west.nl 
 

3. Doelgroep bepaling/intake 

Op basis van de gegevens van verenigingen (ook de historie ten aanzien van jeugd), spreiding binnen 
de afdeling etc. zal worden gekeken welke verenigingen óf de meeste potentie hebben óf het beste 
hulp kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun trainers. 

Kosten informatie        p.m. 
Intake gesprekken        p.m. 

4. Inrichten blokkendoos trainersbegeleiding 

Inrichten van de blokkendoos met een coherent samenstel van blokken. Hieronder vallen producten 
en diensten die al binnen de NTTB zijn te krijgen en (verdere) definiëring van de nieuw te 
ontwikkelen blokken die niet (standaard) binnen de NTTB zijn te krijgen.  

12 uur samenstellen en definiëren      p.m. 
3 uur ondersteuning bij samenstellen en definiëren    € 100,-  

5. Opstellen technisch beleidsplan/tactisch trainingsplan 

Drie verenigingen krijgen hulp bij het opstellen van een (tactisch) trainingsplan. Onderdeel hiervan 
zal een veilig sportklimaat zijn. 

Per vereniging: 
8 uur gesprekken, opstellen plan, bespreken plan, reiskosten   € 490,- 
5 uur Implementeren, reiskosten      € 245,- 
5 uur monitoren, reiskosten       € 245,- 

6. Trainersbegeleiding 

Het begeleiden van een drie vereniging bij het verder professionaliseren van hun trainingsopzet. 
Onderdeel hiervan zal een veilig sportklimaat zijn. 

Per vereniging 
12 uur begeleiding, reiskosten       € 390,- 

7. Workshops TT2 trainers 

Realiseren van een workshop voor de in de afgelopen jaren in West opgeleide TT2 (jeugd)trainers 
om de kennis te verversen (en te toetsen hoe het er mee gaat en tips te geven, een soort terugkom 
dag). Deze workshops kan in latere jaren in dezelfde of vergelijkbare vorm weer worden gebruikt. 

6 uur opstellen workshop       € 300 
4 uur geven workshop, reiskosten      € 200 
Huren zaal, consumpties       € 150   
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8. Workshops jeugdspelers 

Realiseren van workshops voor (jeugd)spelers om hun (wedstrijd)niveau te verhogen. Voor 2021 
kunnen dit de thema’s ‘mentaal’ en ‘een wedstrijdplan maken’ zijn. 

6 uur opstellen workshop       € 300 
4 uur geven workshop, reiskosten      € 200 
Huren zaal, consumpties       € 150   

  

Kosten € 5710,-  
Opbrengsten Toename en behoud van jeugdleden leidt tot meer inkomsten of behoud 

van inkomsten. Hier kunnen we een fictief/wens aantal nieuwe/behouden 
leden opnemen maar daarvan denken we dat dit geen toegevoegde waarde 
heeft. 

Wijze van 
monitoring 

De Afdelingsondersteuner en het Afdelingsbestuur staan  
centraal in de organisatie en zullen toezien op de voortgang  
van de activiteiten en de aanmeldingen van nieuwe jeugdleden 
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Activiteit 2 
Naam activiteit 2 Introducties nieuwe vrijwilligers in verenigingen 
Beschrijving: Organiseren van workshops voor nieuwe bestuursleden en 

wedstrijdsecretarissen van verenigingen omdat deze in het algemeen zeer 
slecht bekend zijn met de reglementen en processen binnen de afdeling en 
Bond. 

Wanneer  Meermaals gedurende het hele jaar 2021 
 

Verenigingen zijn levende organismen en hoewel het soms lijkt dat sommige bestuursleden een 
leven lang bestuurslid zijn, blijkt uit de wijzigingen in NAS dat er toch regelmatig nieuwe 
bestuursleden worden gekozen. Dit geldt ook voor de wedstrijdsecretarissen. 

Uit de vragen aan de afdeling en de diverse uitdagingen die de afdeling heeft als gevolg van acties 
van bestuursleden en wedstrijdsecretarissen omdat ze de processen en reglementen niet kennen, 
blijkt dat de kennis op een aantal plaatsen ontbreekt. Door deze kennis te vergroten worden 
verenigingen geholpen de juiste dingen te doen en hoeft de afdeling minder vaak in te springen. 

1. Introductie bestuursleden 

Realiseren van een ‘workshop’ met de kennis die voor een (nieuw) bestuurslid nodig is over de 
relatie tussen de verenigingen, de Bond en de afdeling, de processen die zich afspelen, de 
verantwoordelijkheden die ieder heeft en de reglementen die van toepassing zijn.  

Opstellen workshop        € 100,- 
Zaalhuur, consumpties        € 150,- 

2. Introductie wedstrijdsecretarissen 

Realiseren van een ‘workshop’ met de kennis die voor een (nieuwe) wedstrijdsecretaris nodig is over 
de relatie tussen de verenigingen, de Bond en de afdeling, de processen die zich afspelen, de 
verantwoordelijkheden die ieder heeft en de reglementen die van toepassing zijn.  

Opstellen workshop        € 100,- 
Zaalhuur, consumpties        € 150,- 

Kosten € 500,-  
Opbrengsten Bestuurders en wedstrijdsecretarissen die hun verenigingen en spelers 

beter kunnen ondersteunen op basis van de nieuwe kennis 
Wijze van 
monitoring 

De Afdelingsondersteuner en het Afdelingsbestuur staan  
centraal in de organisatie en zullen toetsen of nieuwe bestuursleden 
deelnemen. 

 


