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Jaarverslag Afdeling Gelre

Algemene en bestuurlijke zaken
Het jaar 2017 kan worden gezien als een jaar met veel nieuwe initiatieven op veel gebieden binnen
de tafeltennissport. Binnen de afdeling Gelre zijn er in het voorjaar regiobijeenkomsten
georganiseerd met als slogan “Samen staan we sterk”. Deze bijeenkomsten werden in twee regio’s
gehouden en wel Oost en een gecombineerde bijeenkomst van de regio’s zuid en west. De uit
deze bijeenkomsten naar voren gekomen problemen en/of wensen werden vervolgens vertaald
naar bruikbare voorstellen die soms geheel dan wel ten dele werden uitgevoerd. Voorbeelden
hiervan zijn samenwerking tussen verenigingen op het gebied van ledenwerving, het werven van
vrijwilligers en het promoten van tafeltennis bij met name ouderen. De begroting voor 2016 werd
niet overschreden. Op 31 mei vond de ALV plaats in Arnhem. Na afloop van deze bijeenkomst
werden twee workshops gegeven met als titel: “Samen sta je sterker” door Manon Zwakenberg van
sportservice Doetinchem, waarin het samenwerken tussen verenigingen, de gemeente en andere
instellingen heeft geresulteerd in veel succesvolle (maatschappelijke) projecten. De andere
workshop was gericht op ledenwerving en werd verzorgd door Jeroen Kuijt en Mark Mulder van MJ
tafeltennis. Er werden voorbeelden aangedragen om leden te werven zoals het organiseren van
evenementen in de buurt, het houden van demonstratiewedstrijden en het gebruik van speciaal
materiaal, zoals de tafeltennisrobot en ludiek oefenmateriaal voor beginnende spelers maar ook
voor spelers die al wat meer tafetltenniservaring hebben. In september was er weer een
bijeenkomst die werd georganiseerd door het hoofdsbestuur van de NTTB. In deze bijeenkomst
stond het Meerjarenbeleidsplan 2017 + centraal. Daarnaast werd aandaqcht besteed aan het
nieuwe onderdeel van de activiteitenplannen van de afdelingen en wel het onderdeel “speciale
activiteiten”. In de activiteitenplannen voor 2018 en volgende jaren zal geld worden gereserveerd
om nieuwe / speciale activiteiten te financieren.

Jaarverslag Sportzaken
Begin september 2017 heeft Frank du Bois de vacante positie als afdelingsbestuurslid Sportzaken
overgenomen van Gerard Laenen. Mijn doel is niet om een vergadertijger te worden maar vooral
actief bezig te zijn met het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van activiteiten rond de thema’s
ledenwerving, trainingen en opleidingen & bijscholingen. Na een periode van inwerken en
afhandelen van lopende zaken zijn ook nog de volgende onderwerpen gerealiseerd.
Ledenwerving
Table Stars
Ook in 2017 heeft de afdeling Gelre de inzet van Table Stars clinics aangemoedigd door het
beschikbaar stellen van een subsidie aan verenigingen die deze clinics aanboden aan basisscholen.
Litac is in mei gestart met een naar later bleek zeer succesvolle cursus Table Stars. In combinatie
met de afdelingsondersteuner is er een nieuwe opzet gemaakt waarbij duidelijker is hoe zo’n actie
opgezet kan worden en wat de voorwaarden zijn.
Verder is er helaas op het gebied van ledenwerving in 2017 te weinig gedaan. Wel is er gewerkt
aan een vernieuwde opzet ledenwerving waarin niet alleen aandacht voor Table Stars, maar ook
voor verschillende andere doelgroepen. In 2018 gaan wij daar flink mee uitpakken.

Talentherkenning en -ontwikkeling
Afdelingstrainingen
In 2017 zijn de afdelingstrainingen wederom uitgevoerd door Martijn Spithoven en Lars
Wildenborg. Op 10 zondagen zijn spelers van diverse verenigingen bijeen gekomen om hard te
werken aan het verbeteren van hun niveau. Getraind wordt in twee groepen en wel
pupillen/welpen en kadetten/junioren. In totaal namen gemiddeld zo'n 25 spelers deel aan deze
afdelingstrainingen.
Er is regelmatig overleg geweest met de afdelingstrainers over verloop en opzet van de trainingen.
Er zijn maatregelen genomen om de betrokkenheid te vergroten. Er is een begin gemaakt met het
opzetten van beleid over de trainingen voor de komende vier jaar.
RTC-Trainingen
Het RTC is een trainingsprogramma van de NTTB voor spelers onder 13 jaar en biedt bijzonder
talentvolle en gemotiveerde spelers de mogelijkheid om veel extra trainingsuren te maken.
Breedtesport is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar het is ook belangrijk talentvolle spelers de
mogelijkheden te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Daarom ondersteunde de afdeling Gelre in
2017 Lode Hulshof en Iris Leskens financieel om deze trainingen mogelijk te maken. Voor het
nieuwe jaar zijn er regels opgesteld waaraan men in de toekomst moet voldoen om voor
ondersteuning in aanmerking te komen.

Jaarverslag wedstrijdzaken

Afdelingskampioenschappen
In Januari zijn traditioneel de afdelingskampioenschappen gehouden in de Jan Massinkhal in
Nijmegen. Dit jaar streden op zaterdag ca 180 jeugdspelers om de prijzen en op zondag deden er
bijna 200 senioren mee.
Competitie
Door de afdeling is een jeugd-, senioren- en recreantencompetitie georganiseerd.
Na jarenlang slechts 1 promotieplaats naar de landelijke competitie hadden we voor de
voorjaarscompetitie 2 promotieplaatsen en met ingang van de najaarscompetitie hebben we zelfs
recht op 3 promotie plaatsen naar de landelijke competitie.
Wiltschut
Na afloop van de reguliere voorjaarscompetitie is het Wiltschut toernooi, het bekertoernooi met
een voorgifte systeem, georganiseerd. Dit jaar hebben daar 68 teams aan meegedaan. De beker werd
dit jaar gewonnen door Odion 1.
Diverse jeugdtoernooien
Er werden ook dit jaar weer diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen
georganiseerd/gecoördineerd zoals onder andere het jeugdklassentoernooi, de Jeugdcup en de
regionale voorrondes van de JMK. Daarnaast is er dit jaar ook aandacht geweest voor de beginners
door in samenwerking met een aantal verenigingen beginnerstoernooien te organiseren.
Nieuwe licentiefunctionaris
We hebben afscheid genomen van Henk Brouwer die jarenlang de licenties heeft beheerd voor de
afdeling Gelre. Zijn taken zijn nu overgenomen door Dicky de Jong, een bekend gezicht binnen
onze afdeling.

