De Commissie Competitie en Wedstrijdzaken leiden: leuk!
Heb jij een groot hart voor tafeltennis, vind jij de afdelingscompetitie fascinerend maar ben
je meer iemand die de competitieleiders helpt om in hun werk te groeien én de verbinding
tussen de commissie en haar omgeving vorm kan geven? Zo ja, dan ben jij vast de nieuwe
voorzitter van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW).
De afdeling West heeft bijna 100 verenigingen en dat brengt een mooi aantal uitdagingen
met zich mee. We organiseren op het moment drie competities: jeugd, trio en duo en voor
alle zoeken we nieuwe competitieleiders. Daarnaast zoeken we een voorzitter voor de
commissie die er voor zorgt dat de commissie gesmeerd functioneert binnen de afdeling en
afdelingsorganisatie. De voorzitter is natuurlijk ook de leider van het CCW overleg dat zich
onder meer bezighoudt met de ideeën voor de toekomst van de afdelingscompetitie.
Door de dalende ledenaantallen is de belangrijkste vraag hoe we competitievormen het
beste voor de verenigingen en leden vorm kunnen geven. We willen de dalende trend
stoppen en tafeltennis via de (competitie)vormen die we aanbieden aantrekkelijker maken.
We zullen naar verwachting vaker ook spelvormen moeten vinden die minder traditioneel
zijn en tussen de werkvelden van de huidige commissies vallen. Denk hierbij aan een
combinatie van competitie en toernooien (zeker voor de jongste jeugd), afdeling
overschrijdende initiatieven etc. Dit is alleen mogelijk als de commissies samenwerken.
Je kunt rekenen op een vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals gebruik van
computerapparatuur).
Wil je meer informatie of wil je je interesse kenbaar maken kun je contact opnemen met
Frans Muijzers, voorzitter van de afdeling.
Hij is te bereiken via e-mail voorzitter@nttb-west.nl en telefoon: 06 50 52 01 01.
PS Wil je wel meewerken aan de vraag hoe we de competitie vorm kunnen geven in de
toekomst maar is het leiden van een competitie niet direct jouw ding, ook dan horen we
graag van je. Je kunt hiervoor ook het bovenstaande e-mailadres of telefoonnummer
gebruiken.

