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Jeugdplatform afdeling West 

Verslag eerste bijeenkomst op 18 januari 2021 

Locatie: online 

 

Aanwezig: Sven Groot (Afdelingsondersteuner, voorzitter van de vergadering), Martijn Haalman 
(voorzitter afdeling West), Edwin Bol (Smash (M)), René Honig (ATTC), Han de Knegt (ATTC), 
Gabrielle van Rijn (Alexandria ’66), Frank van der Weide (21-Up), Wilko Huiden (Salamanders), Peter 
de Groot (Sliedrecht Sport), Laura van der Meer (Play Fair), Joey Boekkooij (Scylla), Sundeep Singh 
(Avanti), Wouter Pouw (Avanti), Saskia Meijer (Alexandria ’66), Clement de Rooij (Scyedam), Peter 
Verhoeven (Combat), Roelof Jansen (Gorkum), Jaap Haagsma (Combat), Rene van Kuijen (SETT, 
alleen via audio).  
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1. Opening 

Sven opent de vergadering. Voor de vergadering begon heeft iedereen zich voorgesteld zodat een 
voorstelrondje niet meer nodig is. 

2. Welkomstwoord afdelingsvoorzitter Martijn Haalman  

De afdeling West heeft te maken met een dalend aantal jeugdleden en een dalend aantal 
verenigingen met jeugdleden. Drie jaar geleden heeft het Afdelingsbestuur samen met de 
commissies een jeugdplan geschreven en een begeleidende thema avond over jeugd gehouden, 
maar de verenigingen hebben hier zeer beperkt gebruik van gemaakt. Het is mogelijk het ‘not 
invented here’ syndroom, de verenigingen hebben het niet zelf bedacht. Vandaar nu het 
jeugdplatform, de verenigingen staan hier zelf aan het stuur. Het jeugdplatform is bedoeld voor 
kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van 
elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd 

Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze 
(mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling 
kunnen en willen ondersteunen, maar bedenk, de afdeling is geen aparte organisatie, het is een zeer 
kleine groep enthousiaste vrijwilligers van verenigingen. Er kan dus geen sprake zijn van iets als: dat 
moet de afdeling maar doen. De afdeling kan dat niet zonder de vrijwilligers uit de verenigingen. 

Het jeugdplatform moet dus vooral gaan over wat de verenigingen nodig hebben, door 
verenigingen, ondersteund door de afdeling. Dit betekent dat ook de voorzitter en notulist van dit 
platform uit de verenigingen moet komen. De Afdelingsondersteuner zal het platform faciliteren. 
 

3. Vorm en inhoud 

Het platform zal eenmaal per twee maanden bijeenkomen. Het doel van het jeugdplatform is:  
- Meer jeugdleden en verenigingen met jeugdleden; 
- Informatie uitwisseling; 
- Meer samenwerking tussen verenigingen, ook in andere vormen dan competitie; 
- Verenigingen in de regio doen activiteiten met elkaar (wat belemmert je om met andere 

verenigingen samen te werken) 

Men roept elkaar op om vooral ook vol te houden, alle verenigingen hebben er wat aan. 

Elke keer zullen één of twee onderwerpen in groepen worden besproken. Qua onderwerpen hebben 
onderwerpen waarmee snel resultaat kan worden gehaald (low hanging fruit) de voorkeur. 

Er moet promotie worden gemaakt op de site van de afdeling, mogelijk met een eigen pagina voor 
informatie over de aanpak van de jeugd. Iedereen geeft akkoord om een screenshot van de sessie te 
gebruiken op de site. 
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4. Gespreksonderwerp: jeugdleden werven (behouden) in de na-Coronatijd. 

De aanwezigen gaan uiteen in groepen die na afloop een korte presentatie geven van de uitkomst 

Groep 1 
 Reclame voor drie gratis proeflessen; 

o Goede opvang voor de jeugd én de ouders; 
o Houdt contact met hen; 

 Vriendjes toernooien; 
o Beloon de leden die vriendjes aanbrengen; 

 Scholieren toernooi; 
o Zoek een enthousiaste gymleraar om het samen mee te organiseren; 

 Kennismakingscursus 5 – 10 keer: maak hem iets langer; 
o Wel betaald (vanwege betrokkenheid, hoeft niet veel te zijn); 
o Zorg voor een enthousiaste trainer. 

Groep 2 
 Vriendjes toernooien; 
 Drie keer gratis laten trainen; 
 Flyers bij AH, scholen uitdelen, jeugdleden nemen mee; 
 Ga voor kwaliteit en plezier, zet ze bij elkaar; 
 Zoek contact met scholen, verenigingen, buurtsportcoaches; 
 Scholieren toernooien, zo jong mogelijk, 5 a 6 jaar; 
 Een goede website met uitstraling en plezier, investeer hier in;; 
 Google inkopen dat je bij bovenaan bij zoekopdracht komt; 
 Gebruik sociale media om activiteiten tijdens een lockdown te tonen; 
 Kracht van herhaling; 
 De challenges met jeugdleden en op website zetten; 
 Strippenkaart om met de sport tafeltennis kennis te maken; 
 Gebruik het stappenplan Werving Opvang Behoud (WOB) van NTTB. 

Groep 3 (ledenbehoud) 
 Houdt via iets als Discord de contacten, bijvoorbeeld via quizjes; 
 Doe buitenactiviteiten, om elkaar te zien, voetbal, slagbal (in park in de buurt); 
 Mail werkt niet, WhatsApp wel. 

Groepje 4 
 Belangrijk dat ze elkaar blijven zien en spreken; 
 ATTC: spreken elkaar elke dinsdagavond; 
 Zoek een andere sportvereniging die mogelijkheden biedt om wel te sporten voor de leden 

maar doe dit dan met de tafeltennisleden (in Alphen bijvoorbeeld bij de atletiekvereniging); 
 Geef de jongelui zelf een rol hierin, geef ze de gelegenheid, vraag ze; 
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 Vlogje met tips van rolmodellen zoals een erg goede jeugdspeler (bijvoorbeeld Gabrielius 
Camara); 

 Kento Nomura (Docos) zet filmpjes op internet (ook met Gabrielius); 
 Oudere jeugd samen met senior aan duo mee laten doen; 
 Senioren ook aan jeugdtraining mee laten doen; 
 Oudere jeugd aan clubkampioenschappen senioren mee laten doen; 
 Competitie met spelers tot maximaal eind 20 jaar; 
 Zorg dat het voor jeugd zonder rijbewijs mogelijk is in de senioren/duo te spelen. 

Naar aanleiding van de discussie wordt ook het volgende voorgesteld/genoemd: 
 Zoek contact met andere sportverenigingen uit de buurt en houdt clinics voor hun leden (als 

voorbeeld werd genoemd alle jonge leden van een turnvereniging); 
 Houdt clincs samen met andere sportverenigingen; 
 Ga een samenwerking aan met een zomersportvereniging zoals een winterlidmaatschap 

tafeltennis; 
 Ga in de zomervakantie samenwerking aan met een andere vereniging, zoals een goedkoop 

jeugdfitness abonnement; 
 De Bond heeft berichten ‘hoe in contact te blijven met de jeugdleden’ op de site; 
 De Bond gaat workshops ‘behoud’ aanbieden einde van het voorjaar. 

 
5. Rondvraag 

V: gaan de deelnemers hun e-mailadressen uitwisselen? 
A: Ja, iedereen is het er mee eens. Deze worden samen met het verslag meegestuurd. 

V: Waar zijn er trainingsvideo’s te vinden? 
A: Er staan een behoorlijk aantal trainingsvideo’s op Youtube, waaronder die van Yana Timina. 
Martijn Spithoven had elke dag op Facebook een challenge. 

V: Als we iets nieuws willen doen, is er dan geld beschikbaar? 
A: De afdeling heeft subsidiegeld beschikbaar. Laat je als vereniging dus nooit weerhouden om iets 
te starten omdat er geen geld is. Ga dan in gesprek met de afdeling en kijk of er ondersteuning 
vanuit de afdeling mogelijk is. Het moet wel passen in een traject en niet alleen gaan om een 
eenmalige actie. Zo heeft de afdeling heeft voor 2021 een aantal clinics ingekocht bij MJ Tafeltennis 
die tegen beperkte kosten aan verenigingen beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de clinics wordt 
ook een uur feedback/coaching gegeven door MJ Tafeltennis over het vervolg of hoe een clinic in 
een proces past. 

6. Sluiting 
Sven sluit de vergadering om 22:30 en dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage. 


