Nieuwegein, 18 januari 2019
Betreft: Nu inschrijven voor het 9e verenigingscongres
‘Heel Holland Tafeltennist – Kansen voor Jouw Vereniging!’
Locatie: Landstede Sportcentrum Zwolle
Datum en tijd: zaterdag 2 maart 2019, van 10.30 uur tot 16.30 uur

Beste bestuurder en (technisch) kaderlid,
Het is ondertussen al onlosmakelijk met elkaar verbonden: het NK Tafeltennis en het NTTB
verenigingscongres. Ook in 2019 organiseren we op de zaterdag van het NK Tafeltennis een
inspirerende dag voor onze verenigingen. Deze keer willen we ons op niet alleen richten op de
bestuursleden, maar ook op de (technisch) kaderleden. Zij zitten immers meer ‘in het werkveld’, dicht bij
de speler.
De inschrijving is vanaf vandaag geopend. Je kunt je inschrijven tot en met zondag 10 februari.
De 9e editie heeft als thema ‘Heel Holland Tafeltennist – Kansen voor jouw vereniging!’
Tafeltennis is een sport met potentie. Bijna iedereen heeft het wel eens gespeeld. Het spel kan overal
gespeeld worden. Tafels staan op diverse locaties: schoolpleinen, speelplaatsen, bedrijfskantines en bij
de mensen thuis. Toch wordt slechts een fractie van de spelers actief in een vereniging.
De maatschappij verandert, en snel ook. Als Sportbond willen we meegaan in deze veranderingen en ook
onze verenigingen stimuleren om hierin mee te gaan.
Tijdens de afdelingsbezoeken van het Hoofdbestuur in september is er veel aandacht besteed aan de
huidige veranderingen. Het wordt steeds meer noodzaak om wendbaarder, flexibeler en innovatiever te
worden om de sporter van nu en de sporter van de toekomst te boeien en te binden. Het is dus van
belang dat ook de tafeltennissport mee gaat in de #sporttransitie naar een toekomstbestendige
organisatie voor iedereen die tafeltennis wil beleven.
Vanuit het Meerjarenbeleidsplan van de Tafeltennisbond leggen we dit jaar weer nieuwe accenten.
Tijdens het congres willen we dieper ingaan op een paar van de doelstellingen voor 2019:
• Sportpromotie leidt tot een hogere deelname en meer leden
• Meer tafeltennisplezier leidt tot een hogere deelname en meer leden
• Doelgroepen worden beter bereikt door differentiatie en vitaliteitprogramma’s
Bij alle initiatieven die we ontplooien denken we ook aan de rol van en de kansen voor onze verenigingen
en hun kaderleden. Vanuit de landelijke organisatie willen we onze verenigingen beter leren kennen
zodat we hierbij kunnen helpen. Dit doen we onder andere vanuit het project Verenigingsontwikkeling.
Het belooft een erg interessante dag te worden, waarin we de verbinding zoeken tussen tafeltennis als
sport en/of als spel en de rol die de vereniging hierbij kan spelen.
Het congres richt zich op zowel grote als kleine verenigingen, voor ervaren en minder ervaren
bestuurders en voor (technisch) kaderleden. Grijp je kans!

Jan Simons
Voorzitter NTTB
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Het programma
We openen het congres plenair. Na een korte introductie door Marthijn van der Wal worden de prijzen
van de ledenwerfwedstrijd uitgereikt. Daarna is het tijd voor onze gastspreker Hans Slender (Docent
Sportkunde | Onderzoeker Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap | Hanzehogeschool Groningen |
Instituut voor Sportstudies). De sportwereld is in transitie. Technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen, nieuwe manieren van communiceren en organiseren, andere verwachtingen van leden
en andere stakeholders, er komt enorm veel op onze sportclubs af. Hans Slender is bedrijfskundige en
sportwetenschapper aan de Hanzehogeschool en daarnaast verbonden aan SportDrenthe. Hij
onderzoekt de rol van sportclubs in onze maatschappij en de manier waarop sportclubs kunnen omgaan
met het steeds sneller veranderende speelveld. Wat kunnen clubs nu al doen om klaar te zijn voor de
toekomst?
Tijdens de lunch is er gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan.
Na de lunch zijn er twee workshop rondes, waar je de kans krijgt om dieper in te gaan op diverse
onderwerpen vanuit ons thema. We bieden een ruime keuze uit workshops op bestuurlijk en/of technisch
niveau.
Na de workshops is iedereen welkom in de businesslounge voor de borrel. Hier kun je onder het genot
van een hapje en een drankje nog even napraten met de andere aanwezigen.
Vanuit de businesslounge kun je tevens de NK wedstrijden van dat moment goed volgen.
Het gehele programma van het congres ziet er als volgt uit:
10.00 uur – 10.30 uur
10.30 uur – 11.15 uur
11.15 uur – 11.30 uur
11.30 uur – 12.30 uur
12.30 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 14.10 uur
14.20 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.15 uur
15.15 uur – 16.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening en ledenwerfwedstrijd
Koffie en thee moment
Presentatie Hans Slender
Lunch
Workshopronde 1
Workshopronde 2
Samenvatting
Afronding en borrel, mogelijkheid tot kijken NK wedstrijden

Inschrijven
We bieden dit gratis aan voor NTTB-leden die als bestuurslid of kaderlid actief zijn binnen onze sport. Dit
is inclusief een toegangskaart voor de NK.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk via deze link: https://www.nttb.nl/node/31561. Er zijn een paar zaken met
betrekking tot de inschrijving waar je rekening mee moet houden:
• Het inschrijfformulier wordt per persoon ingevuld.
• Wanneer een vereniging met meerdere deelnemers komt, wordt aangeraden om te kiezen voor
verschillende workshops, zo wordt de meeste kennis op gedaan.
• Inschrijven is mogelijk tot en met 10 februari 2019.
• Er is plek voor maximaal 120 personen. Daarom geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Na het congres
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Na afloop van het congres ontvang je informatie vanuit de workshops. We sturen je ook een evaluatie
waarin we zowel je feedback vragen over het congres als ook vragen wat je mee hebt genomen uit het
congres, waarmee je aan de slag wilt gaan binnen je vereniging en hoe we je hierbij kunnen helpen.
Als je nog vragen hebt horen we het graag en we hopen je natuurlijk te zien op ons congres.
Met vriendelijke groet,
Marthijn van der Wal
Coördinator Sportparticipatie
vanderwal@tafeltennis.nl | M: 06-48400305
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De workshops
Dit jaar organiseren we twee workshoprondes.
Tijdens deze workshoprondes krijg je de kans om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Je krijgt
volop tips & trucs aangereikt en er komen goede voorbeelden ter sprake. Tevens is er ruimte voor
uitwisseling met andere deelnemers.
Op het inschrijfformulier kun je je voorkeuren voor de workshops aangeven. Hier houden we bij de
indeling zoveel mogelijk rekening mee. Een beschrijving van de workshops vind je hieronder.
Workshop 1. PingPongbaas app
Workshopleider: Niels Schut - Sportunity
Doelgroep: bestuurders/kaderleden en trainers
Het zal geen onbekende naam meer zijn: PingPongbaas. Na het toekennen van de innovatiesubsidie
door NOC*NSF is de Tafeltennisbond samen met partner Sportunity gestart met het ontwikkelen van de
PingPongbaas app. Een (openbare) tafel zoeken, een tegenstander uitdagen, wedstrijden en statistieken
bijhouden en een goede positie bemachtigen op de PingPongbaas-ranglijst van je vereniging, bedrijf,
openbare tafel of de landelijke ranglijst. De lancering staat kort voor het NK gepland, dus is dit de
uitgelezen kans je te laten informeren over de functionaliteiten, toepassingen en kansen voor je
vereniging en bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de openbare ruimte. Durf jij de uitdaging aan?!
Workshop 2. Starten of verbeteren van aanbod voor ouderen: Fifty+ViTT & Bettine
Workshopleiders: Marit Martens-Scheers en Bettine Vriesekoop
Doelgroep: bestuurders/kaderleden en trainers
Diverse verenigingen hebben aangegeven concreet aan de slag te willen gaan met aanbod voor ouderen.
In opdracht van de Tafeltennisbond heeft Marit Martens-Scheers hiervoor het Fifty+ViTT programma
ontwikkeld. In 2018 zijn bij diverse verenigingen Bettine-workshops gegeven en nieuwe groepen gestart.
In 2019 zijn er weer volop mogelijkheden om gebruik te maken van dit aanbod. Marit en Bettine vertellen
je graag over deze ontwikkelingen en geven je informatie hoe je zelf als vereniging het aanbod aan deze
doelgroep kunt starten of verbeteren.
Workshop 3a. Starten met een jeugdafdeling: werving, opvang en behoud van (jonge) jeugd
Let op! Deze workshop wordt eenmaal aangeboden van 13.30 uur tot 14.10 uur.
Workshopleider: Sven Groot
Doelgroep: bestuurders en trainers
Wil je aan de slag met de doelgroep jeugd maar weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Dan is deze
workshop wat voor jou! Middels een eenvoudig maar concreet stappenplan geeft Sven Groot de
deelnemers een hoop tips, trucs en handvatten om mee aan de slag te gaan. Ook sluit er een vereniging
aan die vertelt over haar ervaring met het opzetten van een (succesvolle) jeugdafdeling. Deze workshop
is ook interessant voor verenigingen met een kleine jeugdafdeling die graag willen groeien.
Workshop 3b. Nieuw! - Table Stars Challenge
Let op! Deze workshop wordt eenmaal aangeboden van 14.20 uur tot 15.00 uur.
Workshopleider: Sven Groot
Doelgroep: bestuurders en trainers
Met de (aanstaande) lancering van Table Stars Challenge is de Table Stars leerlijn compleet! Challenge
richt zich op de kinderen die lid zijn geworden van de tafeltennisvereniging met als doel de kinderen
spelenderwijs de basisfacetten van de tafeltennissport aan te leren zodat ze klaar zijn voor de
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(starters)competitie. Met Challenge leren de kinderen de basistechnieken tafeltennis, ze leren de
spelregels kennen en ze leren hoe je een wedstrijd moet spelen én tellen. Na het volgen van deze
workshop weet je alles over de Table Stars leerlijn en het nieuwe onderdeel Challenge!
Workshop 4. Jongeren – de vrijwilligers van de toekomst?!
Workshopleider: Michiel de Korte
Doelgroep: bestuurders/kaderleden en trainers
Iedere vereniging heeft ambities. Om deze ambities uit te voeren zijn vrijwilligers nodig. Door oudere
jeugdleden en jongere seniorleden hierbij te betrekken ontstaan er nieuwe kansen. De beleving van
jongeren is vaak anders dan die van de vrijwilligers die al lang betrokken zijn bij je vereniging. Daarnaast
hebben zij mogelijk andere ideeën over het beleid van de vereniging. Voor jongeren is het uitvoeren van
vrijwilligerswerk vaak onderdeel van hun maatschappelijke ontwikkeling en een mooie ervaring die zij op
hun CV kunnen zetten. Oftewel: jongeren zijn niet zomaar de vrijwilliger van de toekomst, zij kunnen ook
nu al een belangrijke rol spelen in je vereniging. Michiel geeft je tips hoe je jongeren een rol kunt geven in
de organisatie en de ontwikkeling van je vereniging.
Workshop 5. Paratafeltennis in de praktijk
Let op! Deze workshop is van 13.30 uur tot 15.00 uur
Workshopleiders: Lumen Dekker (bondscoach Paratafeltennis) en Saskia Meijer (RTC Rotterdam)
Doelgroep: trainers
In een dubbele en lange praktijk workshop nemen Saskia en Lumen je mee in de huidige ontwikkelingen
van paratafeltennis. We ervaren dat steeds meer verenigingen aanbod bieden voor parasporters. In veel
gevallen kunnen deze tafeltennissers gebruik maken van het reguliere tafeltennisaanbod van de
verenigingen. Toch ervaren zowel spelers als verenigingen paratafeltennis als een drempel: het is vaak
nog onbekend terrein. Saskia en Lumen willen deze drempel verlagen. Ze geven je tips en tricks. Het
motto van parasport is “gewoon als het gewoon kan, speciaal als het speciaal moet”. Saskia en Lumen
nemen je, vanuit hun ervaring, mee op deze beide facetten. Ze vertellen je ook over het aanbod dat de
Tafeltennisbond biedt voor paraspelers en de mogelijkheden om je vereniging hierbij te helpen. Een groot
deel van deze workshop richt zich op de praktijk. De workshop wordt daarom gegeven in de Kidshal.
Tevens telt deze workshop mee voor licentiebehoud.
Workshop 6. De nieuwe Vrijwilligersmanagement tool
Let op! Deze workshop wordt eenmaal aangeboden van 13.30 uur tot 14.10 uur.
Workshopleider: Academie voor Sportkader
Doelgroep: bestuurders/kaderleden
NOC*NSF onderkent het belang van vrijwilligersmanagement. In 2018 is een tool ontwikkeld dat de
verenigingen kan helpen om structureel aandacht te besteden aan dit thema. De Tafeltennisbond zal
licenties voor deze tool aanschaffen en deze verstrekken aan verenigingen die hiervan gebruik zullen
maken. In deze workshop wordt een nadere toelichting gegeven over de mogelijkheden die deze tool
biedt.
Workshop 7a. 4 inzichten voor bestuurders
Let op! Deze workshop wordt eenmaal aangeboden van 13.30 uur tot 14.10 uur en is tevens een goede
voorbereiding op workshop 7b.
Workshopleider: Academie voor Sportkader
Doelgroep: bestuurders/kaderleden
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In deze workshop besteden we aandacht aan de 4 inzichten voor bestuurders. Hoe kun je als bestuur van
een sportvereniging beter samenwerken? Hoe kun je de mensen om je heen op een goede manier
betrekken? En hoe verdeel je de taken en houd je iedereen gemotiveerd? De workshop ‘4 inzichten voor
bestuurders’ helpt je antwoord te geven op deze vragen en zo te groeien in je rol als bestuurder. De
workshopleider geeft je een inkijk in de 4 inzichten zodat je de belangrijkste tips en trucs direct al kunt
meenemen naar je vereniging.
Workshop 7b.Bestuurlijk vernieuwen: Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken!
Let op! Deze workshop wordt eenmaal aangeboden van 14.20 uur tot 15.00 uur en is een waardevolle
aanvulling op workshop 7a.
Workshopleider: Academie voor Sportkader
Doelgroep: bestuurders/kaderleden
Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor
verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen en voor verenigingen met
ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet
stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder!
Workshop 8. Gemeenten – hoe bouw en benut je een relatie met je gemeente?
Workshopleider: Liesbeth van der Meer, Rotterdam Sportsupport
Doelgroep: bestuurders/kaderleden
Als je vereniging mee wil gaan in de sporttransitie betekent dit veel voor de organisatie en de cultuur van
je vereniging. Sportspecifiek kun je bij de Tafeltennisbond terecht voor het gebruik van producten en
ondersteuning bij het inzetten hiervan. Gemeentes spelen in toenemende mate een rol bij de
ondersteuning van verenigingen. Zij hebben een netwerk, bijvoorbeeld contacten met scholen en andere
instellingen, zij hebben vaak mankracht beschikbaar en kunnen ook adviezen geven.
Liesbeth is bij Rotterdam Sportsupport actief als Teamleider Sport en Onderwijs. Zij heeft ook veel
ervaring binnen onze sport. Ze zal je veel vertellen over het bouwen en benutten van een relatie met je
gemeente.
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