Bruggen slaan naar basisscholen?

Nieuw: Table Stars Promotieteam!
Het aantrekkelijke kennismakingsprogramma Table Stars sorteert steeds meer effect. Table
Stars enthousiasmeert basisschoolleerlingen voor onze uitdagende sport en probeert zo de
toekomst van tafeltennis in Nederland veilig te stellen. Dankzij het Table Stars Promotieteam
van NTTB Noord kan jouw vereniging voortaan nog beter bruggen slaan naar basisscholen!
Veel verenigingen kennen het probleem: de ambitie om jeugd te werven is
er, maar wie van de clubleden heeft voldoende tijd, zin en knowhow om op
basisscholen tafeltennis te promoten? De enthousiaste leden van het nieuw
in het leven geroepen TS Promotieteam bieden een oplossing: op verzoek
van tafeltennisclubs verzorgen zij op basisscholen clinics, gymlessen of
andere wervingsactiviteiten om tafeltennis in de schijnwerpers te zetten.
TS Promotieteam: hoe werkt het?
Stel, jouw vereniging wil jeugdleden werven door op één
of meer basisscholen (of in de eigen zaal) een
tafeltennisactiviteit te organiseren. Er zijn dan drie
mogelijkheden:
1. Elke bij NTTB Noord aangesloten vereniging kan voor een wervingsactiviteit (in
eerste instantie) eenmaal kosteloos het TS Promotieteam inzetten. Dat kan bij de
vereniging zelf of op een in overleg met de afdelingsondersteuner en
sportcoach/combinatiefunctionaris nader te bepalen andere locatie, bijvoorbeeld een
basisschool.
2. Een vereniging die daarna vaker het TS Promotieteam wil inzetten, betaalt daarvoor
€ 50,- per keer.
3. Een vereniging die zelf een Table Starsactiviteit wil organiseren zonder de inzet van het
TS Promotieteam, kan in het kader van de Table
Stars-stimuleringsregeling eenmalig financiële
ondersteuning à € 50,- aanvragen.
Verwacht wordt dat minimaal één persoon van een vereniging
aanwezig is tijdens de wervingsactiviteit. Samen met het TS
Promotieteam geeft dit aanspreekpunt daaraan invulling. Door de
aanwezigheid van één of meer clubmensen blijft jouw eigen
vereniging voor deelnemers herkenbaar als het gezicht van de activiteit.
Scoren met Table Stars?
Wil jouw vereniging het TS Promotieteam inzetten en zo een stimulans geven aan ledenwerving?
Neem dan contact op met afdelingsondersteuner Matthias Dul: afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl,
06 34 26 05 18.
Toch liever zelf een Table Stars-activiteit organiseren? Informeer bij de penningmeester van NTTB
Noord naar de (financiële) mogelijkheden: penningmeester@nttbnoord.nl,

Even voorstellen: het TS Promotieteam!
Het TS Promotieteam bestaat uit mensen uit de tafeltenniswereld die ervaring hebben met de omgang
met mensen. Vooral met kinderen: een belangrijke doelgroep voor de toekomst van onze sport.
Daarnaast hebben de teamleden ervaring met (wervings)activiteiten organiseren en
tafeltennistrainingen en/of -clinics geven.
De afdelingsondersteuner stuurt het TS Promotieteam aan. Hij heeft contact met verenigingen,
sportorganisaties, beweeg-/sportcoaches, combinatiefunctionarissen en gemeenten. De
afdelingsondersteuner stemt met deze instanties en relaties af waar een wervingsactiviteit zal
plaatsvinden en zal in overleg met het bestuur van NTTB Noord aangeven welke leden van het TS
Promotieteam actief zullen zijn tijdens een bepaalde activiteit.

Afdelingsondersteuner
Matthias Dul
‘Tafeltennis vind ik fantastisch om te doen! Ik ben zelf trainer en heb de afgelopen
jaren veel bestuurlijke kennis opgedaan en wil mij graag inzetten om iedereen de
kansen en mogelijkheden te bieden om te kunnen gaan tafeltennissen! Heeft u
vragen? Laat het me weten!’

Leden van het TS Promotieteam
Linda Kleiker
‘Als 20-jarige tafeltennis ik bij TTV Vries, waar ik ook assistent-trainer
ben. Tafeltennis is helaas als sport vrij onbekend, maar is wel de
allerleukste sport die er is.
Daarom vind ik het
belangrijk en leuk om jong
en oud hiermee kennis te laten maken en nog beter te leren
tafeltennissen.’

Tessa Mennen
‘Ik ben 18 jaar en speel landelijke 1e divisie dames bij
TTC Emmen. Via het TS Promotieteam wil ik graag
meer kinderen leren kennismaken met tafeltennis en de
talenten van de toekomst laten zien hoe leuk tafeltennis
is!’

Robert Jansen
‘Hoe kunnen we een zo ondergewaardeerde sport
populairder maken? Tafeltennis mag gewoon niet
verder krimpen. Ik (18 jaar) speel bij Emmen en
Midstars en ben van mening dat we kennis en
ervaringen moeten delen om hier wat aan te doen.
Mijn vraag aan jullie: wat gaan jullie eraan doen?’

Wouter Emmens
‘Als speler en trainer ben ik verbonden aan TTV Vries.
Tafeltennis kan in Nederland veel extra promotie goed
gebruiken. Velen zien het slechts als een spelletje, terwijl het
ook een heel uitdagende sport is. Daarom wil ik mij inzetten om
zoveel mogelijk kinderen met tafeltennis kennis te laten maken
en hen de kracht van tafeltennis te laten ervaren!’

