Table Stars project
In de afgelopen jaren hebben veel verenigingen Table Stars ingezet voor de werving van
de jongste jeugd (6 tot 12 jaar). Onlangs zijn er vanuit de NTTB enkele nieuwe aspecten
toegevoegd. In Limburg zijn en worden veel projecten uitgevoerd met de ondersteuning
vanuit het Sporttakplatform Tafeltennis.
Hieronder volgt een update m.b.t. de uitvoering van Table Stars vanaf september 2019.

Hoe ziet een Table Stars project er uit?
1. Na een eerste overleg met de vereniging, legt een van de coördinatoren van de
afdeling contact met gemeente en/of scholen.
2. Samen met de vereniging worden vervolgens de gymlessen onder schooltijd (Table
Stars @school) gepland. Per groep worden één of twee lessen gegeven.
3. Na afloop krijgen alle kinderen o.a. een flyer mee waarop staat aangegeven
wanneer de naschoolse lessen zijn.
4. De naschoolse lessen (Table Stars @the club) vinden bij voorkeur plaats bij de
vereniging en aansluitend aan school. Er worden drie tot vijf naschoolse lessen (1 –
1,5 uur) aangeboden. Uitgangspunt is dat van elke tien kinderen die een gymles
onder schooltijd volgen één kind naar de naschoolse les komt: 10%. (Bij een project
groter dan 250 kinderen zal een vereniging rekening moeten houden met twee naschoolse groepen.)

5. Aan het einde van de naschoolse lessen kiest een kind of het lid wordt van de
vereniging. Het is van groot belang dat er tijdens de naschoolse lessen ook contact
met de ouders plaatsvindt.
De verenigingen kunnen in een aantal gevallen ook zelf taken uitvoeren, die hierboven zijn toegeschreven
aan de afdeling.

Elke gymles wordt begeleid door vier personen:






één leider
Vanuit de afdeling worden de gymlessen geleid. Vereniging die zelf over trainers
beschikken, die de lessen kunnen geven, mogen de lessen ook zelf leiden. Het kan
sterker zijn als de lessen door trainers van de club gegeven worden. Dit in overleg.
één assistent
De assistent is bij voorkeur afkomstig van de vereniging. Hij of zij speelt na de
gymlessen onder schooltijd immers ook een belangrijke rol bij de naschoolse
lessen.
twee helpers
De helpers hebben geen organiserende rol. Zij zorgen dat één of twee
spelonderdelen uitgevoerd en begeleid worden.

Elke naschoolse les wordt begeleid door meerdere personen:



één leider
Bij voorkeur degene die na deze lessen ook de kinderen training gaat geven.
enkele helpers
De helpers hebben geen organiserende rol. Zij zorgen dat één of twee
spelonderdelen uitgevoerd en begeleid worden. Dit aantal is mede afhankelijk van
het aantal kinderen dat aan de lessen meedoet.

Wat kunnen de vereniging van de NTTB afdeling Limburg verwachten?









De organisatie van de projecten, inclusief het (indien gewenst) leiden van de lessen
op school.
De afdeling beschikt over een aantal Table Stars pakketten, zodat er materialen
beschikbaar zijn tijdens schoolse tafeltennislessen.
Verenigingen kunnen tegen een sterk gereduceerd bedrag materialen aanschaffen
om te gebruiken tijdens de naschoolse lessen en reguliere trainingen. (Zie hiervoor
de volgende pagina.)
Promotiematerialen
Verzorgen van flyers voor werving van de naschoolse lessen.
Plan van aanpak voor de naschoolse lessen.
Indien er op een locatie geen tafels beschikbaar zijn is er de mogelijkheid om vijf
tafels te lenen gedurende de weken van de lessen onder schooltijd. (Alleen de
kosten van transport worden aan de vereniging berekend.)

Wat wordt er van de verenigingen verwacht?








Bij elke tafeltennisgymles die op een school (in het wervingsgebied van de
vereniging) gegeven wordt levert de vereniging minimaal twee helpers en bij
voorkeur ook de assistent.
Het vooraf klaar zetten van tafels bij de lessen op school.
De organisatie van de naschoolse lessen. De afdeling kan hierbij ondersteuning
verlenen.
Vooraf aangeven hoe de nieuwe leden opgevangen worden: trainingsgroep,
trainingstijd, e.d.
Zeer beperkte financiële bijdrage aan o.a. de productie van de flyers.
Terugkoppeling van de resultaten.

Voor meer informatie, zie ook:
https://www.nttb.nl/limburg/breedtesport/table-stars
https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/jeugd/table-stars
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Schaf Table Stars materialen aan met flinke korting!
Verenigingen die voor 31 maart 2020 een Table Stars project uitvoeren hebben de
mogelijkheid om Table Stars materialen met een korting van maar liefst 50% aan te
schaffen.
Hiervoor zijn drie pakketten samengesteld. Indien een vereniging zelf bepaalde materialen
al in huis heeft, kan er in overleg ook een pakket op maat samengesteld worden.
verenigingspakketten

A

B

C
14,45

mikdoel

95,00

crossbal, incl. ballenpomp

14,45

14,45

speedladder

21,95

21,95

balanceboard

23,75

23,75

markeerhoedjes, 3 kleuren (… stuks)

19,95

19,95

hoepels 40 cm, 4 stuks

10,00

10,00

10,00

hoepels 60 cm, 4 stuks

15,00

15,00

15,00

pittenzakken, 8 stuks

12,00

12,00

12,00

effect tt-ballen, 12 stuks

4,50

4,50

4,50

grote tt-ballen, 6 stuks

9,95

9,95

9,95

fluffy ballen, 3 stuks

2,70

2,70

2,70

66,00

66,00

66,00

136,00

102,00

102,00

pushpongbats, 8 stuks
batjes hufterproof / outdoor Tacteo, 16 stuks / 12 stuks
batjes Joola Junior, 8 stuks

62,00

Totaal prijs pakket A

493,25

302,25

236,60

korting bij Table Stars project 50%

246,63

151,13

118,30

netto prijs

246,62

151,12

118,30

Prijzen en uitvoeringen kunnen in de loop van de tijd enigszins variëren.

De afbeelding hiernaast wijkt deels
af van de aangeboden pakketten.

