
Workshop:
De Beste Pingponger van Haarlem

Op naar een ledenwervingssucces voor jouw vereniging
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Game plan

• De Beste Pingponger van Haarlem uitgelegd

• Basisingrediënten voor ons succes

• Aan de slag met een ledenwervingssucces

• Afsluiting



Wanneer is vandaag geslaagd? Wat wil je eruit 
halen?



Video Timo Boll



Pingpong of tafeltennis?



Video De Beste Pingponger van Haarlem



Pingpong of tafeltennis?



De meest gestelde vraag…

Mag je het wel pingpong noemen?



De Beste Pingponger van Haarlem



Het begin

• Januari 2018

• Samenstelling van het team met verschillende expertises

• Presentaties voor de besturen en de NTTB



Het concept

• Promotie van de sport; 
ledenwerving is bijvangst (geen 
direct doel)

• Profiteren van laagdrempeligheid 
van tafeltennis

• Spelen op eigen niveau

• ‘Normaal’ batje

• Verenigingen als speellocatie

• 3 daags toernooi

• Flexibele wedstrijdleiding

• Exclusief voor Haarlemmers

• Bedrijfsteam en later 
vriendenteam

• Oefenavonden



Resultaten na twee jaar
2019 2020

Deelnemers 130 210

Leden NTTB 43 70

Niet-leden 87 140

Jeugdspelers (t/m 15 jaar) - 22

Bedrijven (spelers) 9 (53) 13 (75)

Vriendenteams (spelers) - 9 (43)

Ripperdaklasse 14 21

Frans Halsklasse 18 25

Kenauklasse 98 142

Deelnemers vorige editie - 59



Resultaten na twee jaar



Hoe zijn we hier gekomen?

• Veel tijd en aandacht aan besteed aan het concept

• Juiste partijen betrekken (verenigingen, sponsoren, gemeente, 
zaalverhuur, media, sportorganisaties)

• Marketing & Sales essentieel

• Begin ‘klein’ en groei



Marketing – get the basics right

• Website in NL en EN

• Inschrijven online

• Social media

• Promotiemateriaal (flyers, 
posters, kaarten)

• Actief benaderen media (radio, 
krant, online platformen)



Marketing – maak het verschil

• Vernoem de klassen naar lokale 
‘helden’

• Facebookadvertising

• UITagenda Haarlem + social
media

• Pingpongen op de Grote Markt

• Chef’Special en Hakim
Sesamstraat als partner

• AZ toernooi

• Sinterklaasactie





Sales

• Bezoek 
• Bedrijven (gebruik LinkedIn)

• Buurtverenigingen

• Scholen

• Geef clinics

• Maak gebruik van marketing (welke bedrijven liken social media)

• En vooral…



Aan de slag…

• Groepjes van 2/3 personen

• 15 minuten de tijd

• Het doel: bedenk een activiteit die 30 niet-leden kennis laat maken 
met jouw club (concept + promotie)





Als jij in de organisatie zou zitten…

•Wat zou je dan aanpassen aan De Beste Pingponger 
van Haarlem?

•Of welke tips wil je ons meegeven ;-) 



Wanneer is vandaag geslaagd? Wat wil je eruit 
halen?



Dit was het begin…

Wat ga jij in de komende 48 uur doen met 
de kennis uit deze sessie?



Veel succes!


