
Zet je club op de kaart!



Tafeltennisvereniging SVE uit Utrecht. Opgericht 1963.

Voorzitter Jasper Graaff

Secretaris Anton Boonen

• Groei van 180 leden in 2016 naar 275 nu

• Beste Sportvereniging Utrecht 2016

• Winnaar Ledenwerfwedstrijd NTTB

• Sponsoring door Rabobank

• Elektriciteitsrekening naar nul door LED en zonnepanelen



SVE in een notendop

• Eigen accommodatie in Utrecht.

• 6 dagen per week open. 4 dagen begeleide training 

voor jeugd/senioren/50+/dames/para.

• 6 landelijke teams. Heren 2e divisie, Dames 1e

divisie, Jeugd Landelijk B.

• 275 leden. 37 jeugd, 71 meisjes/vrouwen, 10 para, 

99 leden ouder dan 50, 55 leden van buiten Utrecht.

• Plezier boven topsport. 



Stap 1: Besturen met een Visie
Eind 2015

• Waar staan we als vereniging?

• SVE sleeping giant.

• Waar willen we heen als bestuur?

• Kijkje nemen in keuken andere verenigingen.

• Heisessies bestuur: Visie 2020.

SVE in 2020

SVE is een Utrechtse 
tafeltennisvereniging voor en door alle
275 leden.

In onze eigen uitnodigende 
accommodatie staan 
plezier in tafeltennis en onderlinge 
betrokkenheid centraal. 

De vereniging werkt doelgericht 
waarbij gezorgd wordt dat de 
financieel gezonde positie 
gehandhaafd blijft.

Groeien met 100 leden
Alle doelgroepen zijn evenredig 
vertegenwoordigd
Iedereen voelt zich betrokken en 
draagt zijn/haar steentje bij.



Stap 2: organisatie aanpakken
Medio 2016

• Kleiner bestuur (van 8 naar 5).

• Meer vrijwilligers met coördinerende taken 

naast bestuur.

• Oprichting vrijwilligerscommissie.

• Meer taken in meer verschillende handen.



Stap 3: handen uit de mouwen



Vervolg: Handen uit de mouwen
Medio 2016 - nu

• Aanvraag subsidie combinatiefunctionaris tafeltennis: 0,6 FTE.

• Zeer actief op Facebook, Twitter en eigen website.

• Actieve contacten met gemeentelijke organisaties en media.

• Uitbreiding 50+ tafeltennis naar meerdere dagen.

• Pilot en later permanent aanbod parasport i.s.m. gemeente en 
zorginstellingen.

• Start ‘Ladies Night’ op dinsdagavond.

• Deelname AH Sport Actie.

• Organisatie jaarlijkse ‘Open Dag’.

• Actieve deelname workshops en cursussen.

• Organisatie Basisschooltoernooi.

• Organisatie NK Ultimate.



Promotiemiddelen



Vervolg promotiemiddelen

• Up to date website. Moet werken op smartphone. Goed 
vindbaar op Google.

• Actief Facebookgebruik. Nodig uit om pagina te liken.

• Facebookadvertenties voor Open Dag en 50+ tafeltennis.

• Actief gebruik van lokale media: TV, krant en online.

• Mooie flyers.



Je staat er niet alleen voor!

- Subsidies gemeente voor combinatiefunctionaris, 
basisschooltoernooi en parasport.

- Stimuleringsfonds voor opstarten parasport.

- Subsidies voor verduurzaming accommodatie. Actieve hulp 
gemeente.

- Subsidie NTTB of Afdeling voor clinics Table Stars/MJ 
Tafeltennis.

- Verenigingsondersteuning Rabobank.

- Actieve ondersteuning (handjes en meedenken) gemeente bij 
parasport.

- Workshops en cursussen zoals Besturen met Visie, 
Vrijwilligerswerving en Kansen 50+ sport.

- Ledenwerving via AH Sportactie.

- Sponsoren die een dienst kunnen leveren.



Ups & down

• Ook bij SVE is het niet allemaal 
hosanna.

• Jeugdwerving en – behoud erg 
moeizaam.

• Altijd tekort aan vrijwilligers.

• Groei -> nieuwe uitdagingen. 

• Maar bottomline: met een paar ‘gekken’ 
kom je ver.



Handige links

• https://www.academievoorsportkader.nl/

• https://ahsportactie.nl/

• http://www.grenzeloos-actief.nl/

• https://www.meerinkorteretijd.nl/

• https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/

• https://www.tafeltennis.nl/vitaal-tafeltennis/fifty-vitt

• www.twitter.com

• www.sportimpuls.nl

• www.teamfit.nl

• www.welkomopdeclub.nl

• http://www.stichting-jonit.nl/

• www.clubactie.nl
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