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1. Inleiding 
Een afdeling van de NTTB voert een aantal door de Bondsraad vastgestelde taken uit die door het 
hoofdbestuur aan de afdeling worden gedelegeerd, organiseert de afdelingscompetitie en andere 
wedstrijd- en toernooivormen en elke activiteit ter bevordering van de tafeltennissport voor zover 
dit past binnen het door de Bondsraad vastgestelde beleid.  

De afdeling West van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) heeft, om haar doelstellingen te 
realiseren, communicatie (in verbinding staan) met betrokkenen nodig. De primaire leden van de 
NTTB en hiermee de afdeling, zijn de verenigingen, maar ook alle leden van de verenigingen moeten 
lid van de NTTB zijn. Daarnaast zijn er andere doelgroepen als de ouders van jeugdleden, andere 
afdelingen, het Bondsbureau en het Hoofdbestuur. De afdeling West kent een kleine 100 
verenigingen met (bruto) een kleine 5000 leden in NAS.  

De afdeling baseert haar operationele plannen op de meerjarenbeleidsplannen van de NTTB, zoals 
weergegeven in de laatste jaren in MJBP 2018+ tot en met 2021+.   

In de MJBP’s 2018+, 2020+ en 2021+ is dezelfde strategie over communicatie opgenomen (punt 4 
alleen in 2020+ en 2021+). In MJBP 2019+ wordt communicatie niet genoemd.  

1. Strategische keuzes: Hierin wordt genoemd: 
 Met een passende communicatie- en marketingstrategie promoten we het tafeltennis 

en krijgen meer mensen plezier in het spel. 
 Vitaliteit is een centraal communicatiethema voor zowel sporters met een handicap als 

voor ouderen 
2. Ambities Kwaliteit en Innovatie:  

 De kwaliteit en de beleving van tafeltennis verbetert door:  
o een duidelijke communicatiestrategie gericht op de behoeften van de 

tafeltennisser 
3. Plezier&Prestatie: bij werkwizje: 

 Communicatie & marketing worden gebaseerd op behoeften tafeltennisser; 
 Communicatietools voor verenigingen en andere aanbieders. 

4. Service&Ondersteuning: bij Wat? 
 Communicatie op alle gebieden onderhouden (PR, website en social media) (alleen 2020 

en 2021) 

Voor 2021 is dit beleid het genoemde Meerjarenbeleidsplan 2021+.  Er is geen communicatieplan 
bekend van de NTTB (het Bondsbureau) dat is gepresenteerd aan de Bondsraad (BR) of bekend is 
gemaakt aan de afdelingen op basis van dit beleid. 
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2. Doelgroepen 
De afdeling kent de volgende doelgroepen voor haar communicatie: 

a) Besturen van verenigingen 
b) Wedstrijdsecretarissen 
c) Overige verenigingsfunctionarissen 
d) Overige leden van verenigingen 
e) Commissieleden 
f) Afdelingsbestuur 
g) Afdelingsondersteuner 
h) Competitiespelers 
i) Niet competitiespelers 
j) Bondsbureau 
k) Hoofdbestuur 
l) Overige contacten 
 
Hoewel ouders voor verenigingen belangrijke contacten zijn die ze graag willen betrekken bij (de 
activiteiten van) de vereniging, is het geen partij waarmee de afdeling communiceert. Ze kunnen 
natuurlijk, net als iedereen, de informatie tot zich nemen die beschikbaar wordt gesteld door de 
afdeling via de openbare media (de site, Facebook, Instagram en de nieuwsbrief (er is immers geen 
toets is of iemand die zich aanmeld voor de nieuwsbrief ook lid van een vereniging is). 

3. Communicatiedoel 
Daar waar het gaat om informatie betreft het normaal de informatie die niet al door het 
Hoofdbestuur en het Bondsbureau wordt verstrekt, hieronder valt ook alle afdelingsinformatie. De 
communicatiedoelstellingen van de afdeling zijn: 

Verenigingsbesturen 
Doel: Betrokkenheid van verenigingen bij de NTTB en haar activiteiten door het verstrekken van 
essentiële informatie. 
 
Wedstrijdsecretarissen 
Doel: Het ordelijk laten verlopen van de afdelingscompetitie door het vertrekken van informatie 
over de inrichting van een competitie (tijdpad, teamopgave, reglementen en indeling), het verloop 
van de competitie (boetes, bezwaren, promotie/degradatie, verplaatsingen).  
 
De competitiestanden en percentages zijn de verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur/ 
Bondsbureau. 
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Overige verenigingsfunctionarissen 
Doel: Bewustwording van informatie over alle voor hun functie van belang zijnde onderwerpen 
 
Overige leden van verenigingen 
Doel: Bewustwording van interessante tafeltenniszaken en betrokkenheid bij de NTTB en haar 
activiteiten. 
 
Hieronder vallen de overige competitiespelers en de niet-competitiespelers. De afdeling heeft in de 
mailfunctie van NAS geen toegang tot deze leden. 
 
Commissieleden 
Doel: Kennis laten nemen van richtlijnen besluiten van het AB rond het werk van de commissie 
 
Afdelingsbestuur 
Doel: Bewustwording van zaken van belang voor de verenigingen en het voorleggen van besluiten. 
 
Afdelingsondersteuner 
Doel: Bewustwording van zaken van belang voor de afdelingen en ondersteuning van de 
verenigingen. 
 
Bondsbureau 
Doel: Bewustwording van vragen vanuit de afdeling en de verenigingen 
 
Hoofdbestuur 
Doel: Bewustwording van vragen vanuit de afdeling en de verenigingen 
 
Overige contacten 
Doel: bewustwording van incidentele informatie van belang voor het contact. 
 
Bewustwording betekent dat de ontvanger zelf de verantwoordelijkheid heeft om actie te nemen 
naar aanleiding van de communicatie. 
 
De afdeling zal de doelstellingen niet SMART definiëren omdat de mogelijkheden ontbreken om de 
resultaten goed te toetsen. 
 
 
 



 

Nederlandse Tafeltennisbond Afdeling West  ●  e-mail: secretaris@nttb-west.nl                 Pagina 6/8 

4. Communicatiemiddelen 
 

De afdeling staat de volgende communicatiemiddelen ter beschikking: 
a) De afdelingssite 
b) De afdelingsnieuwsbrief 
c) Facebook 
d) Twitter 
e) Instagram 
f) Mail 
g) Telefoon 
h) Afdelingsledenvergadering 
i) Afdelingsbestuursvergadering 
j) Thema avond 
k) Jeugdplatform 
l) Commissieoverleg 
m) Persoonlijk gesprek 

5. Communicatiematrix 
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Verenigingsbesturen X X X X X X X X X X X
Wedstrijdsecretarissen X X X X X X X X X X
Overige verenigingsfunctionarissen X X X X X X X X X
Overige leden van verenigingen X X X X X
Commissieleden X X X X X X X X X X X
Afdelingsbestuur X X X X X X X X X X X X
Afdelingsondersteuner X X X X X X X X X X X X X
Bondsbureau X X X X X X X X X X
Hoofdbestuur X X X X X X X X X X X
Overige contacten X X X X X X
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6. Verantwoordelijkheden 
Binnen de afdeling is het Afdelingsbestuur (eind)verantwoordelijk voor de afdelingscommunicatie. 
Het Afdelingsbestuur stelt het communicatieplan vast en ziet toe op de uitvoering daarvan.  
 
Het afdelingsbestuur heeft de taken met betrekking tot de nieuwsbrief, Facebook, Twitter en 
Instagram gedelegeerd aan de Afdelingsverbinder1. De afdelingsbestuursleden en de commissies zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de overige delen van het communicatieplan.  
 
De verenigingsbesturen, wedstrijdsecretarissenleden, verenigingsfunctionarissen en het 
Hoofdbestuur (via het Bondsbureau) zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor een goede informatie 
uitwisseling. Van hen wordt verwacht dat zij relevante informatie tot zich nemen, beantwoorden 
dan wel doorgeven aan de juiste personen. 
 
Informatie moet ook worden opgehaald. Goed geïnformeerd zijn impliceert een actieve houding 
richting diverse informatiebronnen, men mag niet verwachten dat alles bij de betrokkene 
persoonlijk wordt afgeleverd. 

 

 

  

                                                           
1 De taakomschrijving van de Verbinder is in bijlage 1 opgenomen 
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Bijlage 1 De Verbinder 
 

Verbinden  

Wie wil er leden, verenigingen, commissies en besturen met elkaar gaan verbinden door uitwisseling 
van informatie? Wie denkt dat sociale media en soms zelfs traditionele media hier prima middelen 
voor zijn die goed naast elkaar kunnen leven? Wie wil hiervoor cursussen volgen (de afdeling 
betaalt) om het op te zetten en te onderhouden? 

Tafeltennis speelt zich natuurlijk vooral af binnen de eigen vereniging. We weten wat daar gebeurt, 
maar er gebeurt zoveel leuks en nuttigs bij andere verenigingen, commissies en besturen. Een 
succesvolle werving van jeugdleden is iets dat de ene vereniging trots zou moeten willen delen en 
andere verenigingen van zouden moeten leren. Dat ene kleine en tot nu toe altijd interne 
pupillentoernooi bij de vereniging een plaats verderop is misschien leuk voor een kind om naar toe 
te gaan als men het zou weten. 

We leren van elkaar 

Wij geloven dat leden en verenigingen van elkaar kunnen leren. Er is zoveel nuttige maar ook 
gewoon leuke informatie, maar die is verdeeld over veel mensen en veel verenigingen. Daar is een 
verbinder voor nodig, iemand die de informatie van de verenigingen, leden, NTTB, afdeling en 
commissies naar elkaar toe brengt. Het is iemand die in eerste instantie Facebook, Twitter en de 
nieuwsbrief, en in samenwerking met de afdelingsondersteuner stukjes van de afdelingssite, actief 
wil gaan beheren. Actief wil zeggen dat de juiste informatie er tijdig op terecht komt maar ook er 
voor zorgt dat men informatie wil aanleveren. Dat betekent niet alleen wachten tot je wat krijgt, 
maar actief een netwerk opzetten om informatie te verwerven en er dus zelf ook achter aan gaan. 

 


