(30 maart 2020)

Activiteitenplan 2021 NTTB Afdeling Noord

Aan de basis van dit plan:
Op de afdelingsbijeenkomst in januari 2020 brachten enkele trainers een brandbrief over de
ontwikkeling van het tafeltennis in het Noorden in. Het was tegelijk een voorstel voor opbouw
van de jeugd en bevatte concrete ideëen.
Op 26 februari is deze brief in de ALV van de afdeling Noord verder besproken. Hierop
benoemde de ALV de werkgroep “Activiteitenplan 2021” met de opdracht “om een
activiteitenplan 2021 te formuleren, waarin de voorwaarden worden gecreëerd om 250
nieuwe jeugdleden te kunnen werven”.
De werkgroep heeft een inventarisatie van gedachtelijnen en ideeën gedaan bij alle
53 verenigingen in de afdeling. Tevens zijn de betrokkenen bij de brief in de ALV, de
afdelingsondersteuner en enkele voormalig resp. aankomende bestuurders geconsulteerd.
Dit plan plan bevat verschuivingen van bestuurlijke kosten naar opbouw van de breedtesport.
De talent-herkenning en –ontwikkeling wordt in stand gelaten, maar als stimulans voor de
spelers en als opleidingsmogelijkheid voor kader breder toegankelijk gemaakt.
Tot slot vraagt +250 leden om actie en steun bij werving, opvang, boeien en binden. Onder
innovatieve activiteiten de nieuwe elementen in het plan van de afdeling, om dit uitdagende
doel te bereiken.
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Basisactiviteiten
1. Algemene Bestuurlijke zaken (subtotaal € 1.660,--)
1.1.

Organisatie Algemene Ledenvergadering (4211)

Rekening houdende met de gewijzigde rol van de Algemene Ledenvergadering kan in
principe worden volstaan met één (verplichte) vergadering per jaar. Gebleken is dat bij
verenigingen behoefte bestaat om naast deze bijeenkomst nog een keer bij elkaar te komen
voor het definitief vaststellen van het activiteitenplan voor het volgende jaar. Uitgangspunt
is deze tweede vergadering te combineren met de jaarlijkse bijeenkomst met het
Hoofdbestuur.
De kosten van deze bijeenkomsten, hoofdzakelijk zaalhuur en consumpties worden geraamd
op € 440,--.

1.2.

Organisatie regionale bijeenkomsten (4212)

Het overleg met verenigingen heeft wat ons betreft wel prioriteit en wij kiezen voor een
opzet om met een aantal verenigingen in dezelfde regio tegelijk om tafel te gaan. Deze
werkwijze is effectiever voor het afdelingsbestuur (minder bezoeken) en ook voor
verenigingsbesturen. Hiermee zal, naar wij hopen, ook de onderlinge samenhang en
samenwerking tussen verenigingen worden gestimuleerd.
De kosten kunnen worden beperkt door gebruik te maken van verenigingsaccommodaties.
Gerekend is met reiskosten vertegenwoordiger(s) afdelingsbestuur, eventuele kosten van
zaalhuur en consumpties voor de deelnemers. In totaal geraamd op € 120,--.

1.3.

Organisatie vergaderingen Afdelingsbestuur (4213)

Op grond van het Afdelingsreglement moet het Afdelingsbestuur ten minste iedere vier
maanden vergaderen met een minimumaantal van drie vergaderingen per bondsjaar.
In het voorjaar achten wij drie vergaderingen minimaal en in het najaar twee. Ofwel vijf in
totaal. Enerzijds voor het goed kunnen voorbereiden van het activiteitenplan voor het
volgende jaar, de verslaglegging van het de resultaten van het voorafgaande jaar, het
bewaken van de voortgang van het activiteitenplan voor het lopende jaar, het overleg met
bondsraadleden en de afdelingsondersteuner en meer in algemene zin het bespreken van
het “wel en wee” binnen de afdeling.
Ingezet wordt op online vergaderen, of bij een vereniging.
Hier gerekend met kosten voor consumpties van in totaal € 50,--.

1.4.

Overige kosten bestuur en commissies (4249 + 4250)

Hieronder vallen bestuurskosten, kosten bondsraadleden, overige commissie-, reis- en
verblijfkosten. Inclusief de reiskosten voor de vergadering van het College van Voorzitters.
Hiervoor is in totaal € 450,-- geraamd.
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1.5.

Algemene kosten (43XX)

Dit betreft jubileum- en representatiekosten, communicatiekosten algemeen en overige
algemene kosten. Hiervoor is € 170,-- opgevoerd.

1.6.

Bureaukosten (45XX)

Het gaat hierbij om kantoorbenodigdheden, drukwerk en kopieën, vergoeding pc-apparatuur
en telefoonkosten volgens declaratiereglement NTTB, porti en overige kosten administratieen beheer. Rekening houdende met het kostenniveau van 2020 is € 430,-- opgenomen.

2. Wedstrijdsport: competitie (subtotaal € 400,--)
Competitie (472X)
Hieronder vallen de kosten van telefoon en computer, reis- en verblijfkosten, porti,
competitievergaderingen en overige kosten. In totaal betreft dit € 400,--.

Inkomsten competitie (boetes 8010)
Deze staan bij de Opbrengsten.

Totaalbudget basisactiviteiten aanvraag (€ 2.060,--)
Was in de aanvraag 2020: € 2.550,--
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Reguliere activiteiten
3. Toernooien en overige wedstrijdsport (subtotaal € 4.030,--)
Was in de aanvraag 2020: € 3.225,-- (met NJM niet begroot)

Toernooien (470X 471X 4750)

€ 2.280,--

Voor het organiseren van de Nationale Jeugd Meerkampen wordt op basis van afgelopen
jaren € 530,-- begroot. De inschrijfgelden staan verderop bij de opbrengsten.
Voor het organiseren van de verschillende afdelingskampioenschappen is in totaal € 750,-opgenomen. Groningen, Friesland en Drenthe á 250 euro bijdrage.
Een bijzonder evenement is de jaarlijkse internationale uitwisseling met Graafschap
Emsland- Bentheim, het Graafschap Steinfurt en de afdeling Oost. Per regio 24
deelnemers, namelijk vier jongens en vier meisjes bij de junioren, kadetten en pupillen.
In 2021 is de afdeling Noord weer gastheer. Kosten zaal, tafels, organisatie en lunch
deelnemers € 1.000,--, hetzelfde bedrag als wanneer het elders gehouden wordt.

Overige kosten wedstrijdsport (4704 4705 4730 4740) € 1.000,-Hier zijn geraamd de kosten voor de starterscompetitie, licentie- administratie en
werkgroep wedstrijdzaken. In totaal is hiervoor € 400,-- opgenomen.
De NTTB Noord heeft op de ALV in februari 2020 besloten om de jeugdcompetitie
aantrekkelijker te maken voor spelers (en ouders). Het succesvolle concept van de Table
Stars starters competitie in 4e en 5e klasse wordt vanaf het najaar van 2020 ook toegepast
in alle andere klassen bij de jeugd: Spelen in duo’s, twee rondes per speeldag en alle teams
van 1 poule tegelijk op dezelfde plaats (gezellig en binding!).
Met dubbele rondes per keer neemt het aantal speeldagen af (5 in plaats van 10 keer).
De voorheen succesvolle, laagdrempelige pupillen- en welpen toernooien bij verenigingen
komen weer terug in het plan. Ze zijn een verdere stimulans voor de jeugd.
Geografisch gespreid, als bijdrage in de organisatie 4x € 75, dit maakt € 300,--.
Tevens nieuw in dit plan: Nu ook de kadetten / junioren de Table Stars competitie gaan
spelen zullen voor hen ook 4 toernooien worden georganiseerd.
Eveneens 4x € 75, totaal € 300,--.
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NTTB Jeugdcup (5024, betreft kosten buiten de standaardkosten) € 750,-De kosten van 12 sporters en 2 begeleiders worden gefinancierd uit het landelijke budget.
Bij de afdeling Noord is het gebruikelijk per categorie jongens en meisjes een extra
begeleider / coach af te vaardigen naar dit tweedaagse evenement. Dit vanwege de
jeugdigheid van de deelnemers en de afstand. Alles onder leiding van een chef d’équipe.
De extra hotel-, reis- en verblijfkosten worden geraamd op € 750,--.
De eigen bijdragen t.w.v. € 300 tegenover deze meerkosten staan bij de Opbrengsten.

4. Opleidingen (subtotaal € 950,-- & via sportakkoord)
Was in de aanvraag 2020: € 1.550,--

Restitutie opleidingen (480X)
De afdeling is voorstander van een situatie waarbij de bijdrageregeling voor het behalen van
diploma’s van de tafeltennisopleidingen uit het landelijk budget worden gefinancierd. Dit is
helaas niet het geval.
In het plan voor het werven, opvangen en behouden van 250 jeugdleden zitten ook meerdere
elementen die de behoefte aan het aantal kaderleden bij de deelnemende verenigingen
vergroot.
Het diploma TT1 is onlangs vervangen door “Lang leve de sportouder!”. Deelnemers kunnen
deze workshop namens de NTTB op grond van “het sportakkoord”gratis aanvragen.
Verenigingen worden geadviseerd dit aan te geven bij hun gemeente.
Voor hen die slagen voor een diploma TT2 of andere opleiding van de NTTB wordt in 2021
als stimulans in totaal een bedrag van € 800,--begroot. Met een bijdrage van de afdeling,
gemeentelijke subsidies en een beperkt bedrag van deelnemers of verenigingen zelf, staat
niets deelname aan de opleidingen in de weg.
De afdeling verwacht hier wel iets voor terug. Daadwerkelijk training geven op de club,
dan wel begeleiden bij de pupillen/welpen of kadetten/junioren toernooien.

Overige kosten opleidingen (4899)
Voor de organisatie van spelregelavonden voor de nieuwe jeugd is er € 150,-- opgenomen.
Dit in verband met de invoering van het spelregelbewijs.
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5. Sportparticipatie (subtotaal € 2.450,--)
Was in de aanvraag 2020: € 1.500,--.

Table Stars (4901)
In 2017 is gestart met het Table Stars Promotie Team: een groep vooral jonge trainers en
aankomende trainers die verenigingen willen ondersteunen bij het uitrollen van Table Stars,
zowel binnen de eigen vereniging als bij basisscholen. De leden van het promotieteam
krijgen een vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte kosten.
Dit team heeft zijn nut bewezen; het is, naast het succes van de gewijzigde starterscompetitie, verantwoordelijk voor de positieve trendomkeer bij het aantal jeugdleden.
Verenigingen krijgen de eerste keer ondersteuning aangeboden. Daarna wordt een redelijke
vergoeding bij de vereniging in rekening gebracht. Voor de reguliere activiteiten die het
team uitvoert wordt hiervoor netto € 1.650,-- uitgetrokken.

Ledenwerf- en behoud acties (4910)
Verenigingen kunnen 1x per jaar een bijdrage vragen in de kosten van werving. Het betreft
een concrete activiteit van enige omvang met bewijs van uitvoering, dit ter beoordeling
van het afdelingsbestuur.
In Noord geldt de regel dat een vereniging hiervoor 1x per jaar om 50 euro kan vragen.
De rest van de kosten zijn voor de vereniging zelf, al dan niet met gemeentelijke deelsubsidies.
Met het oog op de gewenste ledengroei geeft dit een stimulans om activiteiten voor een
doelgroep te organiseren. De afdeling zal hier meer ruchtbaarheid aan geven in het kader
van het werven van meer jeugd. Voor 2021 is het reguliere budget op dit punt daarom
verhoogd naar 8 x € 50 = € 400,--.
Bij het thema “Innovatie” komt de werving, opvang, boeien en binden van (jeugd)leden,
om de afdeling weer op te bouwen, door middel van nieuwe extra initiatieven uitgebreider
aan bod.

Overige kosten sportparticipatie (4919/4922)
In 2019 is er in Groningen een Special Olympics gehouden. Voor het eerst was er naast het
Groninger kampioenschappen een G-evenement, gericht op inclusiviteit.
Als bijdrage voor een dergelijk Unified en/of Paratafeltennis evenement naast het
Groninger, Fries en Drents kampioenschap is € 200,-- opgenomen.
Oldstars. Dit initiatief richt zich op mensen in de leeftijd van 55+.
Ook in deze leeftijdsgroep zagen we een stijging in het aantal leden. Het idee is om
tafeltennis en bewegen overdag aan te bieden onder begeleiding van een ASM opgeleide
trainer, en daarnaast gezelligheidsaspecten te organiseren zoals een kopje koffie.
Bij de eerste vereniging in de afdeling leidde het in één jaar tijd tot +20 leden (verdubbeling).
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Hun draaiboek om met Oldstars te starten is verkrijgbaar bij de afdeling ondersteuner.
Het ouderenfonds en de NTTB helpen ook in 2021 met maatwerk, waaronder een
financiële bijdrage om te starten.
Voor promotie/kennisoverdracht en bijdrage aan een kick-off activiteit wordt € 200,-uitgetrokken.

6. Talentherkenning en –ontwikkeling (subtotaal € 2.650,--)
Was in de aanvraag 2020: € 3.500,--

Afdelingstraining voor talentvolle jeugdspelers (financieel verantwoord
onder Regionale Bondstraining 5001 5021 5022)
Dit betreft een groep van momenteel 26 noordelijke spelers uit alle drie de regio’s, die 10
dagen per jaar samen traint. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van toepassing.
- Voor talentvolle én voor enthousiaste/gemotiveerde spelers die nog niet zo ver zijn
- Spelers uit alle categorieën van junioren tot en met welpen (jongens en meisjes) en
op alle niveaus passende en inspirerende sparring.
- Samenstelling van de groep in overleg met verenigingstrainers en de trainers van de
afdelingstrainingen door het afdelingsbestuur.
- Locatie een centraal gelegen plaats binnen de afdeling met voldoende capaciteit aan
ruimte en tafels.
- Dagindeling: twee trainingen (van respectievelijk 2 uur en 1,5 uur) met daar tussenin
een pauze.
- Trainingen te organiseren op zondagen en in schoolvakanties.
- Vorming zowel op technisch, tactisch, fysiek als mentaal gebied, zo veel mogelijk
geïntegreerd in tafeltennis specifieke oefenstof.
- Betrokkenheid van en kennisoverdracht aan verenigingstrainers.
De investering voor het volledige pakket van 10 trainingsdagen bedraagt inclusief de
scholing van clubtrainers € 2.650,--.
Naast de vergoedingen voor de trainers, inclusief reiskosten, zijn hier ook de zaalhuur en
materiaalkosten in verwerkt.
Er wordt een vergoeding van 10 x € 5 = € 50,-- per deelnemer per jaar gevraagd om de
kosten sluitend te krijgen. Deze dekking staat bij de opbrengsten.
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OPBRENGSTEN (subtotaal € 2.086,--).
Was in de aanvraag 2020: € 3.102 (was € 1.600,-- excl. “sponsoring”)

Boetes competitie (8010)
Rekening is gehouden met € 96,-- op basis van de gegevens uit 2019.

Eigen bijdragen / inschrijfgelden (8799)
Inschrijfgelden NJM € 440,-- , conform het niveau in 2018 en 2019.
Wordt geboekt op grb. rek. 8200, maar hier is alleen grb. rek. 8799 invulbaar.

Eigen bijdragen (regionale) bondstraining (8301)
Bijdragen van de deelnemers 10 x € 5 = € 50,-- per seizoen / kalenderjaar.
Dit geeft bij 25 deelnemers een dekking van € 1.250,-- op jaarbasis.

Eigen bijdragen jeugd cup (8402)
Bijdrage van € 25,-- per deelnemers als aandeel in de extra kosten bij rek.nr. 5024.
Totaal € 300,--.

Totaal begroot activiteitenplan 2021 Afdeling Noord:

€ 10.054,--

Vooraf toegewezen budget NTTB voor 2021:

€ 10.054,--
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Innovatieve Activiteiten
Naam activiteit 1:

In de afdeling Noord in 2021 250 nieuwe jeugdleden werven

Beschrijving:

De jeugd vanaf de basis weer opbouwen. Deze verbreden en versterken.
In het reguliere plan zitten al verschuiving van middelen van bestuurlijk
naar participatie.
De talentherkenning en –ontwikkeling wordt in stand gelaten, maar
breder toegankelijk voor gemotiveerde / enthousiaste kinderen.
Naast werving gaat het dan ook op Opvang, Boeien en Binden, inclusief
kadervorming en kennisoverdracht voor een duurzaam vervolg.
Meer dan 90% van de verenigingen wil groeien met support van de afdeling.
Onderstaand de inhoud van het plan in detail;

Wanneer:

Gedurende het hele jaar 2021

Werving
a) Je doelgroep in kaart brengen
€ p.m.
Vooraf aan de hand van demografische cijfers je doelgroep in kaart brengen.
Hoeveel kinderen en volwassenen in welke leeftijd wonen waar in je omgeving?
Wat is de sportparticipatiegraad van de jeugd?
Waar wil je dan als vereniging op inzetten?
Ruim 60% van de clubs geeft een analyse met waar de meeste potentie ligt een 7 of hoger.
Verenigingen met belangstelling kunnen deze gegevens –mits beschikbaar- krijgen.
Grotere plaatsen met potentie pro-actief attenderen.
In een startsessie met een (groepje) vereniging(en) wordt het werken met de cijfers
overgedragen.
 Kosten informative p.m. De NTTB vraagt bij NOC-NSF na of de info beschikbaar is
 Als thema op een “Benen Op Tafel” (BOT) overleg van de verenigingen
b) Hulp bij de start (of groei) met jeugd
€ 5.080
Naast de 20 clubs in de jeugdcompetitie, zijn er 15 met één of enkele jeugdleden.
Plm. 18 verenigingen hebben helemaal geen jeugd. Soms ook in grotere plaatsen.
84% van de verenigingen vindt individuele ondersteuning bij de start een goed plan (≥7).
De afdeling faciliteert op verzoek van de vereniging de start of groei van de jeugd door
middel van:
 8 weken een Table Stars traject aan te bieden, waarbij een trainer van het Table Stars
promotie team, of een andere trainer uit de (nieuwe) pool, de eerste uitvoering doen.
 Leden/eigen trainers die meelopen doen in deze periode kennis op voor het vervolg van
het geven van training in de vereniging zelf. De begeleiding wordt dus in de praktijk
opgeleid, met directe inzet op de eigen vereniging.
 Naast de tafeltennis-aanpak wordt er ook aandacht gegeven aan een Veilig Sport Klimaat
 Willen verenigingen daarna nog van het promotie team gebruik blijven maken, dan wordt
een redelijke vergoeding van de vereniging gevraagd.
 De promotie voor een Table Stars traject -op scholen, met scholen, via de gemeente- wordt
door de afdeling ondersteund door het beschikbaar stellen van materiaal (posters etc.).
 Verstrekken Table Stars lesmap (kwam bij een start als behoefte uit de enquête van de
NTTB, september 2019)
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De clubs worden zo concreet op gang geholpen en begeleid bij het vervolg. Daarbij is meerdere
weken de kracht van de herhaling. Als je potentiële leden een aantal keren binnen de deur hebt,
neemt de kans op lidmaatschap toe. Voor een duurzaam vervolg is de kadervorming van
belang.
Per vereniging:
8 weken training, 1,5 uur á € 20 + € 0,19/km reiskosten
€ 390,-- x 12 veren.
Inschatting afdelings-ondersteuner, 10-15 verenigingen met interesse.
Belangrijk: een leuke kick-off, met trainer of evt. Table Stars team.
Eénmalige aanschaf, blijft voor vaker gebruik bij de afdeling:
Goede beginner batjes + hoesjes 10 x € 20 =

€ 200,-- x 2 sets

Promotie materiaal en Table Stars lesmap sluiten aan bij het promotie aanbod van de NTTB,
en zijn éénmalig gratis per vereniging.
c) Stimuleren eigen wervings activiteiten
€ 200
Verenigingen kunnen ook zelf het Table Stars concept inzetten in het kader van ledenwerving.
Per evenement verstrekt de afdeling een bijdrage van € 50,--. In het reguliere budget is het
budget hiervoor bij ledenwerf activiteiten al verhoogd.
Met meer verenigingen met interesse om een activiteit in hun plaats of met de scholen te doen,
wordt voor deze werving hier aanvullend 4 x € 50 = € 200,-- gevraagd.
d) Ping Pong Baas explicieter promoten
€ 500
In de trend naar individualistischer sporten en andere sportbeleving, is de Ping Pong Baas app
een mooi, modern middel om nieuwe doelgroepen te bereiken. Om ze te introduceren in de
sport, contact te maken en naar een vereniging toe te leiden.
De QR-code stickers voor op de tafels en de app zijn bij de NTTB gratis beschikbaar.
Doel: Iedere vereniging gaat de tafels op schoolpleinen etc. in zijn plaats langs. En zet daarbij
een stukje als publiciteit in de krant.
 Als thema op een “BOT” overleg van de verenigingen. Met concrete uitleg en demo.
 Activiteit op de buitentafels, met bewijs in de app 10 x € 50 = € 500,-e) Aantal verenigingen vergroten
€ 3.330
Er zijn een aantal “blinde vlekken”op de kaart, bijvoorbeeld bij Beilen en Oosterwolde.
Onlangs was er concreet een vraag van het Huis van de Sport in Westerwolde.
Maar er zijn meer plaatsen met potentie.
Meer verenigingen geeft direct meer leden, met kans op groei in de toekomst. Maar óók een
grotere tafeltennis “dichtheid” en kortere afstanden tussen verenigingen, wat weer helpt voor
een goede competitie met kortere reistijden. Streven in 2021 twee verenigingen erbij.
p.m. de start van nieuwe activiteiten wordt in sommige gemeenten gesubsidieerd.
8 wkn training, 1,5 uur á € 20 + € 0,19/km reiskstn x 2 veren.
Goede beginner batjes + hoesjes volwassen
10 x € 35,=
5 tafels (€ 270,-- 2e hands + bezorgkosten)
Huur aanhanger tbv vervoer tafels 8 weken x 2 veren. x € 37,=

€ 780,-€ 350,-- éénmalig, blijft
€ 1.600,-- éénmalig, blijft
€ 600,--

De tafels kunnen ook worden ingezet bij Table Stars en Oldstars evenementen.
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Opvang, boeien en binden
In de reguliere activiteiten zitten al enkele nieuwe dan wel opnieuw ingevoerde activiteiten;
Zoals het breder toegankelijk maken van de bondstrainingen naast de al bewezen talenten, met
aandacht voor kadervorming.
Ook de wijziging van de jeugd competitie naar de succesvolle Table Stars speelronde opzet, met
aanvullend de herinvoering van de pupillen/welpen- en de kadetten/junioren-toernooien.
Bij de Innovatieve activiteiten staat bij punt b) voor verenigingen die met jeugd starten al een
opleidings-initiatief, voor een goede en duurzame opvang van nieuwe spelers.
f) Vergroten trainers-pool voor “ontwikkelingswerk”
€ 200
Het Table Stars promotieteam is voor de reguliere activiteiten reeds genoemd in hoofdstuk 5:
Sportparticipatie.
Aanvullend wil de afdeling de trainerspool vergroten met een aantal ervaren trainers, die zich
willen inzetten om tafeltennis weer op de kaart te zetten. Enkele hebben dit reeds aangegeven.
Vooral ook trainers met veel ervaring op het gebied van het opvangen en boeien van (jonge)
jeugd, genoemd bij b. Ook inzetbaar om nieuwe verenigingen aan te duwen, genoemd bij e.
De coördinatie en verdeling van klussen vindt plaats via de afdeling ondersteuner/de afdeling.
Voor 2 bijeenkomsten opzetten/afstemmen en voortgang/evaluatie: € 200,-g) Combi regiotraining Friesland en Opleiden trainers en begeleiders € 650
Bij de reguliere activiteiten staat in hoofdstuk 6 “Talentherkenning en –ontwikkeling” de
bondstraining in Assen begroot. De grootste talenten uit de afdeling komen daar, en wie nog
niet zover is uit Groningen en Drenthe.
Gezien de grote afstanden over 3 provincies, zullen Friese kinderen in die fase daar niet komen.
Tegelijk weten we dat daar op veel plaatsen geen trainer (meer) is en geen training meer
gegeven wordt. In heel de provincie Friesland zijn nog 9 clubs met jeugd, waarvan er 4
deelnemen aan de competitie.
Om de kinderen in Friesland ook te enthousiasmeren en een (2e) training aan te bieden,
inclusief voor verenigingen die met jeugd starten (zie b), wil de afdeling in de regio Friesland
ook een training aanbieden.
Deze training kent ook een opleidingscomponent. De verenigingen vaardigen een trainer /
begeleider mee af, die zich in eigen omgeving “on the job” kan ontwikkelen om (jonge) jeugd
op te vangen en te boeien. Met naast aandacht voor tafeltennis, ook voor een Veilig Sport
Klimaat. Daarmee wordt de opvang van de jeugd duurzaam voor de langere termijn geborgd.
P.m.: De uitvoering kan bij een vereniging waar geen training (meer) bestaat, maar die actief
aan werving / activiteiten meedoet. De training on the job betekent feitelijk dat de stage voor
TT2 al op orde is.
De deelnemers betalen –net als bij de afdelingstraining- bijna de helft als eigen bijdrage.
Training excl. vakanties
12 x 2 uur, incl. reiskosten
Zaalhuur
12 x 2 uur
Eigen bijdragen deelnemers 12 x € 3,25 x 14 deelnemers

€ 840,-€ 360,--/- € 550,--
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h) Verenigingen Table Stars materialen beschikbaar stellen € 2.100
Dit is voor verenigingen die zich opgeven voor “groei/start met jeugd”, zie punt b, en ermee
doorgaan. Het stelt ze in staat om qua materiaal de start een goed vervolg te geven.
Bij Nijha/ NTTB: kosten € 500,-- per TS pakket, minder bij het “los” bestellen van een groot
aantal artikelen in het pakket (bestellijst op website NTTB).
Afdelings ondersteuner vooraf: 10-15 verenigingen met interesse.
Stel 12 clubs á € 165 plus verzendkosten = € 2.100,-, blijvend materiaal
82% van de verenigingen vindt het ontvangen van materialen een goed plan (score ≥7).
i) Instellen jeugdbestuur
€ 100
De jeugd zelf een stem geven mbt activiteiten en richting, onder begeleiding van het
afdelingbestuur. Niet óver, maar mét ze praten.
Voor reiskosten en consumpties € 100,-71% van de verenigingen vindt de oprichting van een jeugdbestuur een goed plan (score ≥7)
j) Ondersteuning “Benen Op Tafel” (BOT) bijeenkomsten
€ 200,-Onder meer op initiatief van ttv Dedemsvaart zijn enkele verenigingen begonnen met Benen
Op Tafel sessies. De afdeling juicht het kennis uitwisselen, delen en onderlinge samenwerking
van harte toe. Een BOT bijeenkomst vindt doorgaans plaats bij een vereniging.
Ter bevordering van dit initiatief vraagt de afdeling € 200,-- aan.
k) Toernooien voor Senioren < 24 jaar (17 – 24 jaar)
€ 300
Deze leeftijden vallen vaak tussen wal en schip. We zien bij de overstap van jeugd naar de
senioren en in die eerste jaren veel uitval van leden. Door hen laagdrempelig en gezellig iets
met leeftijdgenoten aan te bieden, wordt de binding van de spelers onderling en met de sport
versterkt. Wat positief bijdraagt aan het behoud.
Als bijdrage in de organisatie hetzelfde als bij de pupillen/welpen: 4x € 75 = € 300,-Zoals voor een blacklight toernooi, dat het onder deze leeftijd goed doet.

Kosten:

€ 12.660,-Te splitsen in:
- operationele kosten € 8.210,-- blijvend materiaal € 4.450,-- (gaat jaren mee)

Business case:

250 jeugdleden leveren per jaar € 4.880 basiscontributie op.
Gaat 65% daarvan competitie spelen, dan nóg € 5.688 extra.
Elk jaar weer!  Binnen 2 jaar terug verdiend.

Wijze van monitoring:

De afdelingsondersteuner en het bestuurslid jeugdzaken staan
centraal in de organisatie en zullen toezien op de voortgang
van de activiteiten en de aanmeldingen van nieuwe jeugdleden.
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DEEL 2. Matrix beoordeling innovatieve activiteiten
Criteria: waardering aangeven (0 = Niet van Toepassing, 1 = Enigszins t/m 10 = Uitermate)
Voorziening om de sport te beoefenen

10

Speelvreugde jeugd/senioren/ouderen

7

Samenwerking tussen verenigingen

8

Veilig sportklimaat

Talentontwikkeling

9

Kadervorming

Imago va de tafeltennissport

10

Ledenbehoud

1. 250 nieuwe jeugdleden in de afdeling Noord in 2021

Verhoging van het aantal leden

Nummer + korte omschrijving activiteit

8

8

9

8

2.
3.

Toelichting
Geef per activiteit met een cijfer aan welk criterium in welke mate van toepassing is, dan wel met een 0
als dit niet van toepassing is. De criteria die worden gewaardeerd met een cijfer 1 t/m 10 moeten in de
beschrijving van de activiteit zijn toegelicht.
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