Beleidsplan NTTB - Noord
2010 – 2015

1. Inleiding
Voor u ligt het concept beleidsplan 2010-2015. Bij het samenstellen van dit beleidsplan heeft het
afdelingsbestuur haar oor te luisteren gelegd bij de lidverenigingen.
Tijdens de jaarlijkse regiovergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen hebben de
aanwezige lidverenigingen mede richting kunnen geven aan het beleidsplan dat u nu wordt
voorgelegd. De speerpunten, zoals beschreven in dit beleidsplan, zijn door de ALV van december
2006 goedgekeurd. Het beleidsplan is ook samengesteld op basis van het concept bouwplan van
de NTTB 2008-2012. Het is samengesteld, rekening houdend met dit concept bouwplan,
inclusief amandementen en wijzigingen. Het genoemde bouwplan is inmiddels vastgesteld door
de bondsraad en geeft een goed en bruikbaar beeld van de speerpunten en de richting van het
landelijk beleid.
Mede door de steeds verder afbrokkelende financiële steun van de overheid, zullen wij als
tafeltennisbond in de toekomst meer van eigen middelen moeten bestaan. Ledenbehoud en
–groei is dan ook één van de speerpunten voor de komende beleidsperiode. De
tafeltennissport wordt momenteel door ongeveer 35.000 mensen via de NTTB beoefend. De
interesse om onze sport in verenigingsverband te beoefenen neemt de laatste jaren juist af. De
eerste prioriteit van de NTTB is dan ook om deze tendens te stoppen en om te buigen in een
groei. Ondanks deze negatieve trend wil de NTTB toch een groei blijven nastreven van 3% per
jaar. Gezien het karakter van onze sport, iedereen kent het, heeft het wel eens gedaan,
laagdrempelig, sterk netwerk van verenigingen over heel Nederland verspreid, recreatief en
competitief te beoefenen, uitnodigend tot sociale contacten, altijd in de buurt , enz., acht de
NTTB deze doelstelling haalbaar.

2. Visie
De georganiseerde sporten, waaronder het tafeltennis, maken een moeilijke tijd door. Met het
wegvallen van vele subsidies en de veranderingen in de maatschappij verandert het karakter
van de georganiseerde sporten. De huidige consument wil sport op maat. Om hierop in te
kunnen spelen worden er hoge eisen gesteld aan de soms toch al zwaar belaste en soms
onderbezette verenigingsbesturen. De NTTB en de NTTB Noord stellen zich tot doel om het
beoefenen van het tafeltennis zowel als spel en als sport in Nederland te bevorderen.
Het hoofdbestuur heeft richting gegeven aan dit beleid door dit doel in de komende jaren vooral
te dienen door :
 het nastreven van een sterke groei, waarbij het prioriteit geeft aan de breedtesport ter
versterking van de basis.
 zich ten doel te stellen meer aansprekende competities , toernooien en wedstrijden te
organiseren en meer aansprekende topprestaties te leveren, die het imago van het
tafeltennis verder moeten vergroten.
De NTTB vertegenwoordigt thans een groot aantal tafeltennisverenigingen in ons land,
waaronder alle tafeltennisverenigingen van de afdeling Noord. Bovengenoemde doelen worden
nagestreefd in nauwe samenwerking met de 8 afdelingen, ter ondersteuning van en in
aanvulling op de activiteiten die de individuele verenigingen ontplooien.
De NTTB en de NTTB-Noord bieden dus steun aan de individuele tafeltennisverenigingen, maar
richten zich ook op vernieuwende activiteiten binnen de afdeling. In dit beleidsplan ziet u een
vertaling van de bovenstaande doelen naar een beleid op afdelingsniveau. Dit met een zekere
‘couleur locale’ waardoor het karakter van de NTTB-Noord behouden blijft.

3. Indeling beleidsplan
Dit beleidsplan is ingedeeld in een algemeen deel en in een deel waarin de verschillende
beleidsterreinen binnen het afdelingsbestuur zijn vastgesteld en verdeeld. Sommige onderdelen
van het beleidsplan zouden onder meerdere beleidsterreinen kunnen vallen. Deze indeling naar
beleidsterreinen is dan ook een kunstmatige indeling, waarbij de indeling geen afbreuk doet aan
of geen rekening houdt met de invloeden en activiteiten die andere beleidsterreinen op de
individuele onderdelen uitoefenen.
Daar waar het tijdpad benoemd wordt, wordt alleen het beoogde jaartal genoemd waarin de
doelstelling moet worden behaald. In alle gevallen zal de aanvangsdatum samenvallen met de
datum van vaststelling van dit beleidsplan.

4. Beleidsplan 2010 – 2015 Algemeen bestuurlijke zaken
De afdeling Noord stelt zich tot doel het beoefenen van het tafeltennis te bevorderen. De NTTB Noord kan dit niet zonder een nauwe samenwerking met de verenigingen. Om die
samenwerking te versterken en te verbreden is het noodzakelijk dat de NTTB -Noord ernaar
streeft een transparante organisatie te zijn.
Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de verenigingen is er regelmatig contact en
overleg met de verenigingen nodig. De regiovergaderingen waarin het bestuur voornamelijk in
gesprek wil raken met de verenigingen over wat hen bezighoudt en wat hun wensen zijn,
worden matig bezocht en tijdens de Algemene Ledenvergadering is er onvoldoende tijd om met
de verenigingen uitgebreid in gesprek te gaan over de toekomst en de verwachtingen van de
verenigingen. Het belang van het bezoeken van de regiovergaderingen is kennelijk onvoldoende
bekend bij de verenigingen of de regiovergaderingen voldoen niet aan de wensen van de
verenigingen. Juist tijdens de regiovergaderingen kan het bestuur zich een beeld vormen van de
gewenste ondersteuning en richting van het beleid. In de toekomst zullen de regiovergaderingen
een grotere invloed gaan uitoefenen op het afdelingsbeleid.
Doelstelling :

Verantwoordelijke :
Tijdpad :

Tenminste 75% van de verenigingen bezoekt de regiovergaderingen.
Tijdens de regiovergaderingen wordt door de verenigingen mede richting
gegeven aan het bestuursbeleid en inventariseert het afdelingsbestuur de
wensen van de verenigingen.
Dagelijks bestuur, verenigingen
continu

Voor een goed en volledig functioneren van de afdeling is een sterke en volledige organisatie
nodig. De organisatie van de afdeling Noord bestaat uit een Algemene Ledenvergadering,
bestaande uit alle verenigingen en haar leden. De ALV benoemt en ontslaat het afdelingsbestuur.
Dit afdelingsbestuur laat zich bijstaan door een aantal commissies.
Voorts is de afdeling Noord in de Bondsraad ( het hoogste orgaan van de NTTB Nederland)
vertegenwoordigd door 2 bondsraadsleden.
Voorafgaand aan bondsraadsvergaderingen is er communicatie tussen het afdelingsbestuur en
de bondsraadsleden.
Samenstelling en taken van het afdelingsbestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
AB-lid
AB-lid
AB-lid
AB-lid

:
:
:
:
:
:
:

Algemene leiding
Correspondentie en administratie
Financiële zaken en Technische Zaken
Jeugdzaken
Toernooien en wedstrijden
PR en Communicatie
Competitiezaken

De commissies:
Het afdelingsbestuur laat zich bijstaan door de volgende commissies:
 Commissie Technische Zaken
 Commissie Jeugdzaken
 Commissie Competitiezaken
 Commissie PR en Communicatie
 Commissie Meldpunt Seksuele Intimidatie
 Commissie Toernooien en Wedstrijden
Doelstelling:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

De posten binnen het afdelingsbestuur en de commissies zijn allen bezet.
Afdelingsbestuur
continu

5. Beleidsplan 2010 – 2015 Jeugdzaken
Het belang van een goede begeleiding en aantrekkelijk spelaanbod voor jeugdig tafeltennissers
is duidelijk. Zij zijn immers de toekomst van onze sport. De NTTB -Noord zal in de komende
periode dan ook hard blijven werken aan het uitbreiden van en stimuleren van de
mogelijkheden voor de jeugd om verder te kunnen groeien binnen de sport. Voorts zal er veel
energie worden gestoken in het behoud van de jeugd voor onze sport.
Eveneens zal er worden geprobeerd meer jeugdigen te interesseren voor de tafeltennissport.
Doelstelling 1 :
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 2 :

Verantwoordelijke :
Tijdpad :
Doelstelling 3:

Verantwoordelijke:
Tijdpad:

Doelstelling 4:

Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 5:

Verantwoordelijke:
Tijdpad:

Binnen de afdeling Noord worden er per half jaar 2 pupillen -/
welpentoernooien gehouden.
AB lid jeugdzaken
continu
De afdeling Noord streeft naar een toename van het aantal meisjes dat
aan wedstrijden deelneemt. Om dit doel te bereiken worden er jaarlijks
twee afdelingsbrede meisjestoernooien georganiseerd.
AB-lid jeugdzaken
continu
De afdeling Noord wil de topjeugd binnen de afdeling ervaring op laten
doen door jaarlijkse deelname aan een toernooienproject met 2 Duitse
afdelingen en de afdeling Oost.
AB-lid jeugdzaken
continu

De afdeling Noord biedt faciliteiten aan de jeugd waardoor deelname aan
nationale evenementen mogelijk wordt:
a. Voorronden en afdelingsfinale van NJM.
b. Reiskostenbijdrage A-spelers inzake bezoek A-toernooien.
AB-lid jeugdzaken
continu
Om de binding met de tafeltennissport op peil te houden zullen er aan
cadetten en junioren jaarlijks twee cadetten-/juniorentoernooien worden
aangeboden.
AB-lid Jeugdzaken
continu

6. Beleidsplan 2010 – 1015 Technische zaken
Het beleid m.b.t. technische zaken van de afdeling Noord richt zich op de ontwikkeling van
jeugdig talent in Noord Nederland. Hierbij vormt vooral de leeftijdsgroep van 7 – 12 jaar
(pupillen en welpen) de belangrijkste categorie waarop wordt gefocust als eerste aanzet tot
talentherkenning en -ontwikkeling.
Tevens zal het beleidsplan er op gericht zijn bestaande en toekomstige talenten in een later
stadium (cadetten en junioren) te begeleiden. Hierbij zal samenwerking met de verenigingen en
de landelijke tafeltennisbond van groot belang zijn.
6.1 Talentherkenning en verenigingstrainingen
De afdeling Noord is van mening dat talentherkenning in het allereerste stadium bij de
verenigingen plaats moet vinden.
Bij de verengingen wordt volgens een vast schema of op verzoek van de vereniging een
training verzorgd door een afdelingstrainer, die vervolgens jeugdspelers met potentie selecteert
voor de regionale subtoptrainingen. Dit in overleg met de verenigingstrainer. Per jaar wordt op
deze wijze een aantal trainingen uitgevoerd. Deze samenwerking beoogt de kweekvijver voor
talent te vergroten en de jeugdtopsport verder te ontwikkelen.
Naast de verenigingstrainingen wordt in navolging op de landelijke dag-van-het-talent (van de
NTTB) eenzelfde regionale dag-van-het-talent georganiseerd, waarbij alle verenigingen binnen
de afdeling Noord de gelegenheid krijgen hun jongste aanwinsten te tonen.
De regionale dag-van-het-talent wordt tevens benut als selectie voor de regionale
subtoptraining.
Doelstelling 1.:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 2:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 3:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

Het bestuur van de afdeling Noord bezoekt jaarlijks 3 verenigingen in
Groningen, in Friesland en in Drenthe.
AB-lid Technische Zaken
continu
De afdeling Noord organiseert 1 keer per jaar de regionale Dag van het
talent.
AB-lid Technische Zaken
Continu
Het gevoerde beleid levert per jaar 2 nieuwe A-spelers uit de afdeling
Noord op.
AB-lid Technische Zaken.
continu

6.2 Regionale subtoptraining
In de afdeling Noord vindt op een centraal punt een subtoptraining plaats voor pupillen en
welpen, eventueel aangevuld met cadetten als sparringpartners. Naast de trainingen wordt , zo
mogelijk, een aantal trainingsdagen in de vakantieperioden georganiseerd ter verhoging van het
aantal trainingsuren.
Doelstelling 1 :
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

Per regio vindt minimaal 20 keer per jaar een pupillen-/welpentraining
plaats.
AB-lid Technische Zaken
continu

Doelstelling 2:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

In de vakantieperioden worden 2 trainingsdagen à 6 uren georganiseerd.
AB-lid Technische Zaken
continu

6.3 Regionale bondstraining
Ter verbetering van zowel het afdelingsniveau als het nationaal niveau wil de afdeling Noord in
samenwerking met de landelijke bond, regionale bondstrainingen laten plaatsvinden op een
centraal punt binnen de afdeling.
Deze trainingen zijn bestemd voor de meest getalenteerde spelers in de leeftijdscategorieën
welpen en pupillen uit de afdeling Noord, die nog niet in aanmerking komen voor de nationale
jeugdselectie of de steunpunttraining in Papendal.
Doelstelling:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

De afdeling Noord organiseert minimaal 35 keer per jaar een regionale
bondstraining.
AB lid Technische Zaken
continu

6.3.1. Individuele aandacht voor welpen en pupillen
Individuele aandacht op jonge leeftijd is noodzakelijk voor de ontwikkeling van talenten.
Daarom zal er naast deze trainingen ook een wekelijkse training in kleine groepen worden
aangeboden aan de pupillen en welpen van de afdelingstraining.
De groepjes zullen uit maximaal 4 spelers bestaan en onder leiding van een gekwalificeerde
trainer oefenen. De trainers zullen in overleg met de betrokken spelers een plaats en tijd
afspreken, zodat er geen afstand- of tijdsbelemmeringen zijn om deel te nemen aan deze
training. Deze individuele aanpak is een aanvulling op de regionale bondstraining genoemd
onder 6.3 . (kan in een volgende versie van het beleidsplan vervallen)

Doelstelling:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

De afdeling Noord organiseert zonodig een individugerichte training voor
deelnemers aan de regionale bondstraining.
AB-lid Technische Zaken
continu

6.4 Algemeen
De afdeling Noord wil de samenwerking met onderwijs en overige instanties, zoals Lootschool,
Olympisch Steunpunt Noord, Huis voor de Sport, Sport Drenthe en Sport Fryslan uitbreiden.
Doelstelling 1:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 2:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 3:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:

De afdeling Noord werkt nauw samen met het Olympisch Steunpunt
Noord, het Huis voor de Sport en de Lootschool.
AB-lid Technische Zaken
continu
In een periode van 4 jaar organiseert de afdeling Noord de cursussen
trainer II en trainer III.
AB-id technische zaken
2015
De afdeling Noord organiseert jaarlijks bijscholingen voor gediplomeerde
trainers.
AB-lid Technische Zaken
continu

De uitwerking van de doelstellingen 2 en 3 zijn neergelegd in het Topsportbeleidsplan van de
afdeling Noord.
6.5 Lootschool
De afdeling Noord wil het samenwerkingsverband met de NTTB en het Röling-college in de
komende beleidsperiode voortzetten. De afdeling Noord biedt met dit project haar beste spelers
de mogelijkheid om tijdens schooluren tafeltennistrainingen te volgen onder leiding van een
bondstrainer.

7. Beleidsplan 2010 – 2015 PR & Communicatie
De afdeling Noord stelt zich ten doel een actief PR-beleid te voeren, d.w.z. dat de afdeling alle
mogelijkheden wil aangrijpen zich naar de buitenwereld te profileren.
Inzake de organisatie van toernooien, jubilea en grootse sportieve tafeltennisgebeurtenissen
zullen aan de regionale pers persberichten worden aangeboden.
Met de installatie van de nieuwe website heeft de afdeling Noord een prima instrument om met
haar leden (de verenigingen) te communiceren. Het afdelingsbestuur wil via deze website met
regelmaat van haar doen en laten verslag doen.

Doelstelling 1:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 2:
Verantwoordelijke:
Tijdpad:
Doelstelling 3:

Verantwoordelijke:
Tijdpad:

De afdeling Noord organiseert jaarlijks het Kinder Tafel Tennis Feest
( Table Stars ) (KTTF)
AB-lid PR & Communicatie
continu
De afdeling Noord houdt zich actief bezig met de opleiding van bestuurlijk
kader.
AB-lid PR & Communicatie
continu
De afdeling Noord wil verenigingen stimuleren activiteiten te
ontwikkelen inzake het opzetten van nieuwe verenigingen dan wel
satellietverenigingen.
AB-lid PR & Communicatie
2015

7.1 Website
De functionaliteit van de digitale informatievoorziening van de NTTB -Noord heeft een hoog
niveau bereikt. Deze functionaliteit kan verder worden uitgebreid in de komende jaren
waardoor de informatievoorziening van bestuur richting leden maar ook van leden richting
bestuur gemakkelijker kan verlopen.
Doelstelling:

Er worden regelmatig persverklaringen en publicaties geplaatst op de
website van de Afdeling Noord. Persberichten worden geplaatst na ieder
tafeltennisevenement georganiseerd door de afdeling Noord. “Het woord
van de voorzitter” zal zo mogelijk iedere twee weken worden ververst.

Verantwoordelijke:
Tijdpad:

Voorzitter
continu
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8. Overzicht doelstellingen en tijdpaden
Doelstelling
Algemeen bestuurlijke zaken
Tenminste 75% van de verenigingen bezoekt de regiovergaderingen. Tijdens
de regiovergaderingen wordt mede richting gegeven aan het bestuursbeleid
en inventariseert het afdelingsbestuur de wensen van de verenigingen.
De posten binnen het afdelingsbestuur en de commissies zijn allen bezet.
Jeugdzaken
Binnen de afdeling Noord worden er per half jaar 2 pupillen -/
welpentoernooien gehouden.
De afdeling Noord streeft naar een toename van het aantal meisjes dat aan
wedstrijden deelneemt. Om dit doel te bereiken worden er jaarlijks twee
afdelingsbrede meisjestoernooien georganiseerd.
De afdeling Noord wil de topjeugd binnen de afdeling ervaring op laten doen
door jaarlijkse deelname aan een toernooienproject met 2 Duitse afdelingen
en de afdeling Oost.
De afdeling Noord biedt faciliteiten aan de jeugd waardoor deelname aan
nationale evenementen mogelijk wordt:
a. Voorronden en afdelingsfinale van NJM.
b. Reiskostenbijdrage A-spelers inzake bezoek A-toernooien.
Om de binding met de tafeltennissport op peil te houden zullen er aan
kadetten en junioren jaarlijks twee kadetten-/juniorentoernooien worden
aangeboden.
Technische zaken
De afdeling Noord bezoekt jaarlijks 3 verenigingen in Groningen, in
Friesland en in Drenthe.
De afdeling Noord organiseert 1 keer per jaar de regionale Dag van het talent.
Het gevoerde beleid levert per jaar 2 nieuwe A-spelers uit de afd. Noord op.
Per regio vindt minimaal 20x per jaar een pupillen-/welpentraining plaats.
In de vakantieperioden worden 2 trainingsdagen à 6 uren georganiseerd.
De afdeling Noord organiseert minimaal 35 keer per jaar een regionale
bondstraining.
De afdeling Noord organiseert 1 keer per week een individugerichte training
voor deelnemers aan de regionale bondstraining.
De afdeling Noord werkt nauw samen met het Olympisch Steunpunt Noord,
het Huis voor de Sport en de Lootscholen.
In een periode van 4 jaar organiseert de afdeling Noord de cursussen trainer II
en trainer III.

Tijdpad

Continu

Continu

Continu
Continu

Continu

Continu

Continu

Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
2015

De afd. Noord organiseert jaarlijks bijscholingen voor gediplomeerde trainers.

Continu

PR & Communicatie
De afdeling Noord organiseert jaarlijks het Kinder Tafel Tennis Feest (KTTF)
De afd. Noord houdt zich actief bezig met de opleiding van bestuurlijk kader.
De afdeling Noord wil verenigingen stimuleren activiteiten te ontwikkelen
inzake het opzetten van nieuwe verenigingen dan wel satellietverenigingen.

Continu
Continu
2015

Er worden regelmatig persverklaringen en publicaties geplaatst op de website
van de Afdeling Noord. Persberichten worden geplaatst na ieder
tafeltennisevenement georganiseerd door de afdeling Noord. “Het woord van
de voorzitter” zal zo mogelijk iedere twee weken worden ververst.

Continu

