ViTTO project
55+ is een belangrijke doelgroep bij het streven om meer mensen aan het tafeltennissen
te krijgen. Vanuit het Fifty+ViTT programma van de NTTB heeft Quick ’72 onlangs een
succesvolle wervingscampagne gehouden onder de naam ViTTO: Vitaal Tafeltennis
Overdag. Op basis van dit concept willen we met meer verenigingen actief aan de slag om
50-plussers naar de tafeltenniszaal te krijgen. (50+, 55+, ach het is maar een getal.) In
Limburg gaan we deze projecten uitvoeren met de ondersteuning vanuit het
Sporttakplatform Tafeltennis.

Hoe ziet een ViTTO project er uit?
1. Na een eerste overleg met de vereniging, legt een van de coördinatoren van de
afdeling contact met gemeente en/of lokale ouderenorganisaties.
2. Samen met de vereniging wordt vervolgens een tijdstip en de periode van de
kennismakingslessen gepland. Het betreft een tijdstip overdag.
3. Het project bestaat uit ca. zes kennismakingslessen, waarvoor een kleine
vergoeding wordt gevraagd aan de deelnemers.
4. Na afloop van de kennismakingscursus kiest de deelnemer of hij /zij lid wordt van
de vereniging.
5. Voor de werving wordt er huis-aan-huis geflyerd. Dit kan door de vereniging zelf
gedaan worden, maar er kan ook ‘meegelift’ worden met een reguliere bezorging.
6. Naast het bewegingsprogramma en een tafeltennisdeel/variatie is het sociale
aspect erg belangrijk. De gezamenlijke kop koffie of thee mag niet overgeslagen
worden.
De verenigingen kunnen in een aantal gevallen ook zelf taken uitvoeren, die hierboven zijn toegeschreven
aan de afdeling.

De kennismakingslessen worden (be)geleid door één trainer:




Trainer vanuit de afdeling
De afdeling Limburg faciliteert een trainer voor de kennismakingslessen. Er moet
echter ook iemand van de vereniging aanwezig zijn. Bij voorkeur degene die na de
kennismakingscursus de groep gaat leiden. In de loop van de kennismakingscursus
gaat de eigen trainer de lessen ‘overnemen’.
Trainer van de vereniging
Indien de vereniging de voorkeur geeft om zelf de kennismakingscursus te geven,
kan dat door een ervaren trainer, die thuis is in vitaal sporten voor ouderen. De
vereniging zal op termijn sowieso de bijeenkomsten moeten leiden.

Wat kunnen de vereniging van de NTTB afdeling Limburg verwachten?




Een plan van aanpak en een deel van de organisatie van het project, inclusief het
(indien gewenst) leiden van de kennismakingslessen.
Promotiematerialen
Verzorgen van flyers en posters voor werving van deelnemers.

Wat wordt er van de verenigingen verwacht?








Zorgen voor de tijdige distributie van de flyers en posters.
Registreren van de aanmeldingen en dit kortsluiten met de coördinator van de
afdeling Limburg.
Het vooraf klaar gereedmaken van de speelzaal.
De organisatie van de follow-up na de kennismakingslessen. De afdeling kan hierbij
ondersteuning verlenen.
Vooraf aangeven hoe de nieuwe leden opgevangen worden: trainingsgroep,
trainingstijd, e.d.
Financiële bijdrage aan o.a. de productie en distributie van de flyers en posters.
Terugkoppeling van de resultaten.
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