
Terugblik

•Er werden drie algemene 
ledenvergaderingen 
georganiseerd (2x online)

ALV

•Er werden geen regionale 
bijeenkomsten georganiseerd. 

Regionale 
bijeenkomsten

•Er werd één Benen Op Tafel-
sessie georganiseerd. 
Aanleiding: ingevulde 
vragenlijsten ‘Innovatieve 
Activiteiten’ door de clubs

BOT-sessies

•Hans Frikken, Ineke de Graaf 
en Matthias Dul hebben 13 
online vergaderingen + één 
heidag-sessie gehad

Bestuur

•Het bestuur heeft contact 
onderhouden met de 
Competitiecommissie, onder 
meer inzake ontwikkeling 
jeugdcompetitie

Competitie en 
Wedstrijden

•Noord stemt in met het 
voorstel om samenstelling 
jeugdteams flexibel in te 
richten (2 – 4 spelers per 
wedstrijd): FLEXMATCH

Besluit 
jeugdcompetitie

•Het bestuur heeft online 
overleg gehad met organisaties 
regiokampioenschappen

Regio 
Kampioenschappen

•De voorjaarscompetitie werd 
niet opgestart in verband met 
beperkingen corona

•De najaarscompetitie werd 
opgestart onder de geldende 
maatregelen en (op enkele niet 
gespeelde wedstrijden na)  
uitgespeeld

Competitie

•Geen Regio 
Kampioenschappen in 
Drenthe, Friesland en 
Groningen in verband met 
beperkingen corona

•Noordelijke 
Kampioenschappen idem

Toernooien

•Euregiotoernooi werd afgelast 
in overleg met de andere drie 
afdelingen

•Jeugd Cup is dit jaar niet 
georganiseerd 

Toernooien

•Startdag: weinig deelname. 
Toch leuke dag!

•Finaletoernooi: 19 
competitiespelers én 11 
beginners

Table Stars

•In september werd in kader 
van Werving Opvang en 
Behoud  ‘van spel naar spelen 
– trainingen geven aan 6-10 
jarigen’ georganiseerd:  22 
deelnemers!

Bijscholing

•Table Stars Promotieteam 
kwam twee keer in actie 
tijdens Startdag en Finaledag 
Table Stars Jeugdcompeititie

•TTV Vries organiseerde 
jeugddag voor regio Vries

Promotie

•In verband met te weinig 
deelname werden er geen 
afdelingstrainingen 
georganiseerd

Talentontwikkeling

•Hans Frikken heeft eind 2021 
aangegeven zijn 
voorzittersfunctie neer te 
leggen. Bestuur komt bij 
Bondsbestuur te liggen

Bestuur
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Terugblik

• 13 clubs hebben 
interesse in 
ondersteuning bij 
werving jeugd of 
starten/groeien met 
jeugd

Ondersteuning 
werving

• 6 verenigingen 
hebben na BOT-sessie 
informatie 
ontvangen. Clubs zijn 
nu aan zet!

Ondersteuning 
werving 

• 3 verenigingen 
hebben interesse 
getoond. Geplande 
Benen Op Tafel-sessie 
ging toch niet door

Ping Pong Baas

• Er is contact gelegd 
met initiatiefnemers 
opstarten club op 
Terschelling

Nieuwe club?

• Om clubs te 
ondersteunen wil 
afdeling pool van 
trainers instellen. 1e

stappen gezet.

Trainerspool

• FTTC heeft eind 2021 
initiatief genomen 
om regiotraining op 
te starten. 

Regiotraining 
Friesland

• Er werden geen 
materialen 
beschikbaar gesteld 
voor Table Stars / 
geen aanvragen 
ontvangen

Beschikbaar 
stellen materiaal

• Wel aan de orde 
geweest in bestuur, 
geen concrete acties

Instellen 
Jeugdbestuur

• Inventarisatie leverde 
acht geïnteresseerde 
verenigingen op!

Oldstars

• Zeven verenigingen 
waren aanwezig bij 
themabijeenkomst in 
Benen Op Tafel-sessie

OldStars

• Vier verenigen zijn in 
2021 gestart. Twee 
andere verenigingen 
zullen starten in 2022

OldStars

• Ledenwinst! (niet 
alleen actief achter te 
tafel. Ook nieuwe 
kaderleden)

• Steviger fundament 
voor deze clubs

OldStars

• Voorbereiding 
Tafeltennis Trainer 2-
opleiding gestart. 
Doel: z.s.m. starten in 
2022

Tafeltennis 
Trainer 2

• Jeugd: bruto 
toename van 61 
leden

• Senioren: toename 
van 4 leden

Ontwikkeling 
ledenaantallen

• We deden het met 
elkaar. Niemand kan 
het alleen. 

• Op naar nieuwe 
successen!

Tafeltennisbond
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