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Leeswijzer
Het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) is eind 2016 voor het eerst geschreven en aangenomen. 2020 is het vierde jaar dat
het plan actief is. De inleiding, analyse, inrichting en strategie zijn (op enkele details na) nog gelijk aan de
uitgangspunten zoals die in 2016 zijn vastgelegd. Als de lezer hiermee bekend is kan hij/zij direct door naar hoofdstuk
4: Uitwerking.
Met onderstaande knoppen komt u direct op het
betreffende onderwerp. Door op het NTTB logo linksboven
te klikken komt u terug op deze inhoudspagina.

0. Inleiding en Samenvatting
1. Tafeltennis in beeld en cijfers
2. Inrichting
3. Strategie
4. Uitwerking
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MJBP 2021+

Inleiding
Strategie

Meerjarenbeleidsplan 2021+
Het NTTB beleidsplan is gemaakt op basis van de input van verenigingen en expertgroepen, overleg met afdelingen en
het College van Voorzitters en de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie van het meerjarenbeleidsplan 2010-2016.
Het Hoofdbestuur en het managementteam van het Bondsbureau hebben een verbinding gemaakt met de sportagenda
2017+ van NOC*NSF. Het beleidsplan 2021+ is een vervolg op het beleidsplan 2020+. Omdat de update van het MJBP
jaarlijks wordt gedaan zullen de wijzigingen en veranderingen beperkter zijn dan bij een beleidsplan dat om de vier jaar
wordt vernieuwd.
Om het beleidsplan overzichtelijker te maken hebben wij een nieuwe indeling gekozen. U komt deze bij de uitwerking
van de beleidsterreinen tegen.
Dit strategische plan kent drie hoofdthema’s:

1. Plezier & prestatie
Dit bestaat uit de vier belangrijkste doelgroepen in de tafeltennissport: de sporters (top, wedstrijd, fun/recreatief) en de
mensen die het mogelijk maken, het kader.
2. Kwaliteit & innovatie
Hier gaat het om kwaliteit- en innovatiekracht bij de randvoorwaarden die het beoefenen van tafeltennis mogelijk
maken en die de sport meer bekendheid geven. Thema’s die hier worden uitgewerkt zijn: imago van de sport, de
organisatie van tafeltennisevenementen, de accommodatie/locatie oftewel de plaats waar de tafeltennistafel staat en
de rol van de tafeltennisaanbieder als intermediair naar de sporter.
Het Bondsbureau vormt het fundament: service verlenen, controleren, automatiseren. Dit zijn de taken die vanuit de
Nederlandse Tafeltennisbond worden opgepakt om de onderdelen uit de drie hoofdthema’s goed te kunnen uitvoeren.
Routinematige werkzaamheden die behoren tot een goede bedrijfsvoering staan hier niet genoemd.

3. Sturen & organiseren
Het HB is meer dan in het verleden verantwoordelijk voor het maken van keuzes in competities en toernooien. Om dit
slagvaardig te kunnen doen zal het HB initiërend, sturend en organiserend optreden.
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Tafeltennis beweegt

Samenvatting
Strategie

Introductie
Wij zijn trots op ons verleden en hebben zin in de toekomst. Sport is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Sport heeft
impact en is van grote waarde. De samenleving verandert en dit is ook van invloed op de sportbeleving. Toch wordt er
meer gesport, echter de manier waarop wordt flexibeler en diverser. Binnen tafeltennis willen wij ook aansluiting zoeken
bij de veranderende marktomstandigheden. We moeten zorgen dat we als bond en als sport relevant blijven. Wat wil de
tafeltennisser? Wat wil de pingponger? Hoe kunnen we het imago van de tafeltennissport verbeteren? Welke innovaties
zijn nodig en mogelijk? Zijn er nieuwe initiatieven uit de markt die we kunnen omarmen en ook voor tafeltennis kunnen
benutten? Met wie kunnen we samenwerken?
Waar staan we nu?
Tafeltennis is een sport met veel potentie. Bijna iedereen heeft het wel eens gespeeld. Het spel kan overal gespeeld
worden. Los van onze verenigingen staan tafels op diverse locaties: schoolpleinen, speelplaatsen, bedrijfskantines en
bij de mensen thuis. De gelanceerde PingPongbaas-app gaat dit beter in beeld brengen en deze tafeltennisspelers met
elkaar in contact brengen. Slechts een fractie van de spelers wordt actief in een vereniging.
Het ledental van de Tafeltennisbond is de afgelopen jaren licht gestegen naar 26.744 leden in 2019 (bron: KISS). Het is
van belang dat de tafeltennissport mee gaat in de transitie naar een toekomstbestendige organisatie voor iedereen die
tafeltennis wil beleven. Wij willen slagvaardig blijven en met onze vrijwillige en professionele organisatie de aangegeven
doelen behalen.
Waar staan wij na Corona?
Wij hebben veel solidariteit ervaren en veruit de meeste leden zijn ons trouw gebleven. Vele van onze plannen en
activiteiten konden in 2020 niet uitgevoerd worden. Samen met de andere sportbonden en NOC*NSF is het gelukt per
1 juli onze sport weer te kunnen beoefenen en ook de competitie kon onder toepassing van het algemeen en
tafeltennisspecifiek protocol weer beoefend worden.
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Tafeltennis beweegt

Samenvatting
Strategie

Strategische keuzes
De NTTB kiest op basis van trends in de samenleving en ontwikkelingen in de sport voor:
- Beleving van de sport staat centraal
- Aandacht voor alle tafeltennissers en pingpongers en toepassen van het diversiteitsbeleid van NOC*NSF
- Verbinding tussen tafeltennisser en vereniging
- Minder afhankelijkheid van subsidiegelden
- Aantrekkelijke evenementen, competities en wervingsprogramma’s
- Omzetten van het overheidsbeleid op duurzaamheid en aansluiten bij de activiteiten van NOC*NSF
De wensen en behoeften van de consument zijn leidend. Dat wil zeggen: denken en handelen vanuit de behoeften van
de (potentiële) tafeltennisser. Doelgroep- en vraaggericht in plaats van aanbodgericht. We weten wat de tafeltennisser
wil en de producten en diensten sluiten daarbij aan. Met een passende communicatie- en marketingstrategie promoten
we het tafeltennis en krijgen meer mensen plezier in het spel. Jeugdsport is als nieuwe portefeuille toegevoegd om
extra aandacht en impulsen te creëren. Bij jeugd -12 gaat het om werving en bij 12+ ook om behoud. De werving wordt
ondersteund door nieuwe producten die inspelen op de beleving van de sport, passend bij de doelgroep. Vitaliteit is een
centraal communicatiethema voor zowel sporters met een handicap als voor ouderen. Het laagdrempelige karakter van
de sport verleidt mensen tot beweging.
De NTTB neemt de landelijke regie in de promotie van de sport en bepaalt de positionering. Lokale aanbieders bepalen
de kleur. Om dit te bereiken hebben wij een slagvaardige organisatie en korte lijnen nodig. Wij werken dan ook naar een
plattere organisatie toe.
Strategische Doelen 2021+
• De nieuwe doelgroepprogramma’s OldStars tafeltennis en Schuiftafeltennis worden (door)ontwikkeld én verankerd binnen de
organisatie
• Ontwikkelen van sterke verenigingen middels Verenigingsontwikkeling
• Verbinding tafeltennisland en pingpongland wordt in 2021 werkelijkheid en concreet door de diverse doorontwikkelingen binnen het
PingPongbaas platform
• Jeugdsport 2021+; we investeren in het opzetten van- en onderzoek doen naar duurzame oplossingen om jeugd beter te kunnen
betrekken en behouden
• Vertaling Wedstrijdaanbod 2021+ naar een plan van aanpak
• Vertaling en implementatie van de herstructurering talentontwikkeling
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Strategie

Tafeltennis in beeld 2020

Coronawebinars↑

OKT↓

Kantinebaas wint prijs ↑

NK2020 ↓
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Strategie

Tafeltennis in cijfers
NTTB Netto ledenaantallen vs. competitiespelers, man & vrouw
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Strategie

Tafeltennis in cijfers
Totaal in/uitstroom NTTB lidmaatschappen
in absolute aantallen
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2.Strategie
Inrichting

ANDERE FOTO!
Beleidsstructuur
Statutair doel, Missie en Visie
Kernwaarden
Inrichting
Tafeltennis Beweegt!
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Beleidsstructuur
Strategie
Reden oprichting

Missie

Bestaansrecht

Visie

Invulling
bestaansrecht

Kernwaarden

Hier staat de NTTB
voor

Ambities

Hier willen we
naartoe

ANDERE FOTO!
Strategisch plan
Inrichten

Plezier &
Prestatie

Kwaliteit &
Innovatie

Sturen &
Organiseren

Eeuwig

5 tot 10 jaar

Richten

Statutair doel

4 jaar

Beleidspijlers

2-4
jaar

Projectplannen

1 jaar

Verrichten

Uitvoering
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Richting
Strategie

De NTTB tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven, regelen en organiseren van toernooien en
wedstrijden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in het algemeen door alles te doen wat tot het genoemde
doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

Aangesloten bij:

Statutair doel
De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en een verantwoorde beoefening te bevorderen van de
tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen.

Missie
De NTTB wil er zijn voor alle tafeltennisliefhebbers en neemt de verantwoordelijkheid iedereen met plezier tafeltennis te laten
spelen op een manier die bij hen past. Dit doet zij door de regie te nemen, belangen te behartigen, te faciliteren en tafeltennis te
ontwikkelen als sport voor iedereen.
Visie
Bij ons staat tafeltennisplezier centraal voor spelers op elk niveau. Het spel kan overal gespeeld worden als er een tafel aanwezig
is. De NTTB zorgt voor een aantrekkelijke tafeltennisbeleving bij funspelers, recreanten, wedstrijdspelers, topsporters, het kader,
de fans en aanbieders.
We zijn er voor alle tafeltennissers, ook voor hen die (nog) geen lid zijn bij een vereniging.

Ambitie
De tafeltennisbond heeft de ambitie om de uitvoering van relevante onderwerpen prioriteit te geven om die wijze snel te kunnen
reageren op veranderde vragen van (potentiële) leden.
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De richting: Kernwaarden
Strategie
De NTTB staat voor:
•Gezond(heid)
•Kwaliteit
•Souplesse
•Energiek
•Fundamenteel
•Krachtig

•Transparant
•Toegankelijk
•Voor iedereen
•Inclusiviteit
•Jong en oud
•Eerlijk

•Doen
•Assertief
•Pragmatisch
•Ambitieus/Lef
•Doelgericht/Concreet
•Slagvaardig

Vitaal

Ondernemend

Open

Innovatief
•Dynamisch
•Vernieuwend
•Grensverleggend
•Baanbrekend
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DeStrategie
Inrichting
Ambities NOC*NSF 2017+

Sportagenda 2017+
Sportparticipatie

Topsportprestaties

Een zeer groot bereik van sport onder de bevolking o.a. door een hoge actieve
sportparticipatie.
Excellente topsportprestaties waarin Nederlandse talenten acteren en presteren op
wereldniveau, hetgeen bijdraagt aan de positionering en innovatiekracht van NL en de
Nederlandse bevolking inspireert.
Wat draagt tafeltennis bij?

Ambities NTTB 2021+

Beleidspijler
Plezier & Prestatie

Kwaliteit &
innovatie
Sturen &
organiseren

Meer sportplezier en tevredenheid bij het spelen van tafeltennis (sport en spel)
resulteert in hogere participatie, prestaties en toename van leden.
De kwaliteit en de beleving van tafeltennis verbetert door:
-

innovaties bij aanbieders en op locaties;
een divers aanbod;

-

een duidelijke communicatiestrategie gericht op de behoeften van de tafeltennisser.

(Extra) inzetten op die ontwikkelingen die relevant zijn voor ledenbehoud en ledengroei
van onze bond. Meer inzetten op centrale regie heeft als resultaat dat de
slagvaardigheid wordt vergroot.
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TafeltennisStrategie
beweegt!

Kernvraag: wat is er primair nodig voor een enthousiaste tafeltennisser?

Thema

Kwaliteit &
Innovatie

Plezier & Prestatie

Sturen &
Organiseren

strategie

Samenwerking

Doelgroepenbereik

Toernooien

Competitie

Accommodatie

Locatie

Sport
aanbieders

Evenementen

Imago

Kader

organisatie

Fun &
Recreatie

Fundament

Wedstrijd

projectplannen

Top

Bouw
Steen

Service & Ondersteuning
vanuit Hoofdbestuur, Bondsbureau en Afdelingen
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3.Strategie
Strategie

ANDERE FOTO!

Fundament
Fun&Recreatie, wedstrijd, top & kader
Imago, events, sportaanbieders & accommodatie
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Fundament
Strategie
Introductie
Sport wordt optimaal beleefd als alle facetten kwalitatief hoogwaardig zijn. We zien bij sporten waar alles (of veel) goed geregeld is, dat het
een grotere aantrekkingskracht heeft op (de ouders van) de sporter en ook andere partijen zoals scholen en bedrijven. Het doel van dit
hoofdstuk is om gestructureerde kwaliteitsdoelen te stellen voor de georganiseerde tafeltennissport om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en
aantrekkingskracht van de sport optimaal wordt. De meest geschikte aanpak is dat er vanuit twee kanten een ontwikkeling in gang gezet
wordt: top-down en bottom-up. Het doel is dan ook: In het jaar 2028 zullen alle wedstrijden, georganiseerd door de NTTB op nationaal niveau,
geleid worden door kader dat op dat niveau gekwalificeerd is en gespeeld worden in een aantrekkelijke entourage.

Waar staan we nu?
Bijna iedereen heeft wel eens getafeltennist of doet dat enigszins regelmatig.
Ondanks dat iedereen die betrokken is in de tafeltennisorganisatie streeft naar het
organiseren van aanbod dat tot een succesbeleving zou moeten leiden, lukt het vaak
nog niet om dat in hoge mate voor elkaar te krijgen. En dat terwijl tafeltennis als ‘erg
leuk’ wordt ervaren.
De kennis en vaardigheden over hoe je dat gedaan krijgt zit bij gekwalificeerd
competent kader, maar dat is veelal onvoldoende aanwezig bij verenigingen en de
bondsorganisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de vraag van verenigingen om
gekwalificeerde trainers en het aantal wedstrijden dat zonder gekwalificeerde
scheidsrechters plaatsvindt (zelfs op landelijk niveau).

Strategische keuzes
• Investeren in de verhoging van kwaliteit en kwantiteit van kader bij de bond door
(maatwerk) opleidingen en scholingen.
• Erkenning en waardering kwaliteit van verenigingen, locaties en kader en gegevens
hierover verzamelen in een database.
• Multidisciplinair opzetten van activiteiten, zodat relevante kennis en vaardigheden
ingezet kunnen worden voor een optimaal resultaat.
• Vervangen van het trainerslicentiereglement door een kaderlicentiereglement.

Werkwijze
• Sterke, innovatieve verenigingen de
voorbeeldrol laten vervullen
• Verenigingen stimuleren te ondernemen en
zich te (blijven) ontwikkelen
• Ontwikkelen database en tool voor het
verzamelen en meten van verenigingskenmerken
• Actief inzetten van de database voor
verenigingsontwikkeling
• Inzetten en promoten bestaande succesvolle
producten bij verenigingen
• Toernooien ontwikkelen tot succesvolle
evenementen aan de hand van passende
ontwikkelplannen
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Plezier&Prestatie: Fun&recreatie, wedstrijd, top
& kader
Strategie
Introductie
Sport is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Toch verandert de sport op basis van veranderende behoeften bij de consument. Het is
belangrijker om te anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van de (potentiële) sporter en zo als sport en bond
relevant te blijven. Vitaliteit en gezondheid zijn belangrijke sportmotieven. Er wordt meer gesport, echter de manier waarop wordt flexibeler en
diverser. Tafeltennis moet aansluiting houden bij veranderende marktomstandigheden. Heeft de vereniging nog de toekomst? Wat wil de
tafeltennisser? Plezier staat centraal. Meer plezier leidt tot meer participatie. Op deze manier is er een grotere kans om talenten op te leiden
tot een succesvolle topsporter. Om dit mogelijk te maken is er aandacht voor de kwaliteit van het kader (arbitrerend, sporttechnisch en
bestuurlijk). Verenigingen, Afdelingen en Bondsbureau slaan de handen ineen om samen met andere aanbieders tafeltennis een impuls te
geven.

Waar staan we nu?
We richten ons vooral op verenigingen en onze leden. Binnen het
recreatieve tafeltennis vindt innovatie plaats, b.v. PingPongbaas. Tafels in
de openbare ruimte bieden veel mogelijkheden voor lokaal
tafeltennisplezier. De (tafeltennis-)sportparticipatie neemt af vanaf 14
jaar.
Het is moeilijker om jongvolwassenen en volwassenen te binden aan de
sport(vereniging). Hoe kunnen we kansen voor het tafeltennis benutten
en tafeltennis in Nederland op de kaart zetten?
Topsporters werden niet actief verbonden met de breedtesport om als
voorbeeld voor de jeugd te dienen. Op het vlak van topsport staat
Nederland bij de vrouwen aan de wereldtop. De talentontwikkelingsstructuur bestaat uit RTC, RTC-TOP en het CTO op Papendal met een
fulltime programma.

Strategische keuzes
De NTTB kiest op basis van trends in de samenleving en ontwikkelingen in
de sport voor:
• Beleving centraal
• Inzet op ontwikkeling kader
• Aandacht voor alle tafeltennissers
• Verbinding tussen tafeltennisser en vereniging
• Ontwikkeling van het spel (pingpong) en de sport (tafeltennis)

Werkwijze
• We willen leidend zijn en gezamenlijk regie voeren op de
breedtesportontwikkeling, duidelijke mijlpalen neerzetten
en vooraf draagvlak creëren
• Aantrekkelijke evenementen, competities en
wervingsprogramma’s
• Divers en flexibel aanbod van evenementen en
wedstrijden creëren voor alle tafeltennissers
• Ontwikkelde producten zijn relevant voor de vereniging, de
tafeltennisser of de pingponger
• Aantrekkelijke speelomgeving creëren
• Divers en flexibel aanbod van opleidingen creëren
• Focus leggen op specifieke doelgroepen
• Landelijke sportpromotie met lokale aansturing
• Breedtesport promoten door toppers in te zetten
• Damesteam gericht op kwalificatie OS Tokio en
paratafeltennis op podiumplaatsen PS
• Intensiveren samenwerking tussen beleidsterreinen
• Centraal platform voor vraag en aanbod van tafeltennisgerelateerde diensten/producten (kader, spelers, tafels,
etc.)
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Plezier&Prestatie: Imago, events, sportaanbieders & accommodatie
Strategie
Introductie
Steeds meer Nederlanders sporten en bewegen, toch verliest de tafeltennissport marktaandeel. Door de bekendheid van de sport te
vergroten neemt het aantal fans, betrokkenen en sporters toe. Het draait daarbij om het imago van de sport en de bekendheid van
evenementen. Daarnaast is het van belang om de kwaliteit van het aanbod te verhogen door mee te gaan met innovatieve ontwikkelingen.
Apps, ICT-mogelijkheden, live-streaming en andere innovaties dragen bij aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de sport. Maar ook
kwalitatief hoogwaardige evenementen voor top- en breedtesport, samenwerking met aanbieders met vernieuwend aanbod en het verbeteren
van speellocaties zijn van belang om de sport uitnodigend te maken voor iedereen.

Waar staan we nu?
Tafeltennis wordt zowel binnen als buiten de vereniging gespeeld. Minder sporters
spelen tafeltennis via een vereniging. Structureel aanbod vindt vooral via de
vereniging plaats. Verenigingen zijn lid van het NTTB-collectief, andere aanbieders
niet.
Toch zijn er veel mogelijkheden door de laagdrempeligheid van de sport.
Tafeltennistafels zijn te vinden in openbare ruimten. Echter, er is geen zicht op de
locaties en toegankelijkheid van de tafels. Wel wordt het spel door veel mensen met
plezier recreatief gespeeld en zijn er diverse wedstrijdaanbieders die dit zelfstandig
doen. Onze evenementen zijn momenteel vooral toegankelijk voor leden en in mindere
mate voor niet-leden.
Promotie van het tafeltennis vindt nu decentraal, in de lokale setting, plaats. Dit leidt
tot versnippering en een onduidelijke boodschap. Op deze gebieden liggen kansen
voor groei in de tafeltennissport.

Werkwijze
• Samen met locaties en organisaties de
publieke en openbare locaties met een tafel
in kaart brengen
• Communicatie & marketing worden
gebaseerd op behoeften tafeltennisser
• Communicatietools voor verenigingen en
andere aanbieders
• Sterke, innovatieve aanbieders de
voorbeeldrol laten vervullen
• Aantrekkelijke evenementen voor
tafeltennisfans organiseren
• Projectlidmaatschap ontwikkelen
• Invoeren kwaliteitskeurmerk verenigingen

Strategische keuzes
Doelgroepbenadering met relevante producten en diensten
Hoogwaardige evenementen voor top- en breedtesport (beleving creëren)
Tafeltennis positioneren op het thema ‘vitaliteit’
Centrale regie op sportpromotie, lokale uitrol
Benutten van beschikbare tafeltennistafels
Kracht van ondernemende verenigingen benutten om verandering in het
sportlandschap te creëren
• Erkenning en waardering kwaliteit locaties en kader
•
•
•
•
•
•
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4. Uitwerking strategiepijlers
Strategie

Sportparticipatie
Wedstrijdsport
Topsport

Kader
Imago
Klimaat

Service en ondersteuning
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Sportparticipatie
(1)
Strategie
Ambitie: We hebben aanbod voor alle doelgroepen die met onze sport of spel in aanraking komen. We boeien, binden én verbinden sporters en
liefhebbers. We werken samen met organisaties die deze doelgroepen bedienen.
In 2021 zetten we in op: 1. OldStars integreren en verankeren in de bonds- en verenigingsstructuur; 2. het ontwikkelen en activeren van
schuiftafeltennis voor de verschillende doelgroepen; 3. het ontwikkelen en versterken van verenigingen; 4. het meer betrekken van meisjes en
dames in de tafeltennissport; 5. verdere activatie en groei van het PingPongbaas platform.
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Werving: Het vergroten van de
instroom van leden van de
NTTB met oog voor inclusiviteit
en diversiteit.

Aanboren kansrijke
doelgroepen, waarbij specifiek
aandacht is voor jeugd,
ouderen, parasport en
meisjes/dames.

Meer tafeltennissers en grotere
diversiteit in
groepssamenstelling.

Open staan voor diverse
doelgroepen, creëren van een
veilig sportklimaat binnen de
vereniging en gebruik maken
van het bestaande
productaanbod.

Creëren laagdrempelige entrée
bij de vereniging.

Het wordt toegankelijker en
prettiger om bij de vereniging te
spelen.

Een passend aanbod voor de
eerste opvang van de diverse
doelgroepen bij de vereniging.

Als sporter word je beter
voorzien in je sportbehoefte
waarbij er aandacht is voor
persoonlijke ontwikkeling en
kwalitatief goed aanbod.

Opvang: Het boeien en binden
van nieuwe leden en het
versterken van verenigingen
om ledenopvang te realiseren.

Professionalisering van trainers
voor een doelgroepgericht
aanbod met een specifieke
focus op de opvang van de
kansrijke doelgroepen.

Aandacht voor opleiden en/of
professionaliseren van
trainers/kader.
Sluit aan bij de behoeften van
je nieuwe leden.
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Sportparticipatie
(2)
Strategie
Ambitie: We hebben aanbod voor alle doelgroepen die met onze sport of spel in aanraking komen. We boeien, binden én verbinden sporters en
liefhebbers. We werken samen met organisaties die deze doelgroepen bedienen.
In 2021 zetten we in op: 1. OldStars integreren en verankeren in de bonds- en verenigingsstructuur; 2. het ontwikkelen en activeren van
schuiftafeltennis voor de verschillende doelgroepen; 3. het ontwikkelen en versterken van verenigingen; 4. het meer betrekken van meisjes en
dames in de tafeltennissport; 5. verdere activatie en groei van het PingPongbaas platform.
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Behoud: Het blijven boeien,
binden en verbinden van onze
leden om behoud te realiseren.

Spelplezier behouden/
vergroten door het realiseren
van een passend
wedstrijdaanbod voor de
diverse doelgroepen.

Door passend aanbod en
keuzemogelijkheden die
inspelen op de behoeftes blijft
spelplezier behouden en krijg je
als speler de kans je te
ontwikkelen. Zowel als
tafeltennisser als als persoon.

Sta open voor diversiteit en
doelgroepen, een positieve
attitude voor ontwikkeling van
de vereniging én kader.

Sterke verenigingen die een
passend aanbod kunnen bieden
voor diverse doelgroepen zowel
op tafeltennisgebied als daar
buiten.

Omarm nieuwe initiatieven en
wedstrijdvormen en betrek
andere leden hierbij.

Sterke en toekomstbestendige
verenigingen bieden sporters
‘een leven lang
tafeltennisplezier’.

Professionalisering van trainers
voor een doelgroepgericht
aanbod met een specifieke
focus op de kansrijke
doelgroepen.
Inzetten op de mogelijkheden
voor leden voor hun
persoonlijke ontwikkeling
binnen de tafeltennissport.
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Sportparticipatie
(3)
Strategie
Ambitie: We hebben aanbod voor alle doelgroepen die met onze sport of spel in aanraking komen. We boeien, binden én verbinden sporters en
liefhebbers. We werken samen met organisaties die deze doelgroepen bedienen.
In 2021 zetten we in op: 1. OldStars integreren en verankeren in de bonds- en verenigingsstructuur; 2. het ontwikkelen en activeren van
schuiftafeltennis voor de verschillende doelgroepen; 3. het ontwikkelen en versterken van verenigingen; 4. het meer betrekken van meisjes en
dames in de tafeltennissport; 5. verdere activatie en groei van het PingPongbaas platform.
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Innovatie: De wereld verandert
en ontwikkelt zich. Innovatie
draagt bij aan een duurzame en
toekomstbestendige
tafeltennissport.

Innovaties zijn gericht op het
vergroten van de
toegankelijkheid van onze
tafeltennissport en
‘pingpongland’ en het faciliteren
en verbeteren van processen.

De tafeltennissport gaat mee in
de moderne tijd. De sporter
komt in aanraking met nieuwe
producten en aanbod die
bijdragen aan het
tafeltennisplezier.

Sta open voor nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven.
Een positieve bijdrage leveren
aan het initiëren en uitvoeren
van nieuwe initiatieven.

We stimuleren duurzaamheid
en een ‘groene aanpak’.

We dragen samen bij aan een
duurzame en groene wereld.

Zet duurzaamheid op de
verenigingsagenda en draag als
individuele sporter ook je
steentje hieraan bij.

Uitvoeren van onderzoek &
analyses zorgt voor inzichten en
onderbouwing voor strategische
keuzes.

Meningen en inzichten van
club/speler dragen bij aan het
beleid en de strategische
keuzes.

Laat je stem horen. Neem deel
aan de diverse onderzoeken,
panels, enquêtes en
klankbordgroepen.

Kwaliteit: Kennis en knowhow
als fundament voor alle
beleidspijlers, voor zowel de
NTTB organisatie als de
verenigingen.

Kwaliteitsborging door gebruik
te maken van de
kwaliteitscyclus (plan-do-checkact).
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Sportparticipatie
Strategie
Uitvoering Sportparticipatie in beeld
Ouderen

Jeugd
Table Stars
School/Club
Challenge
The Battle
Workshop

12-18 jaar
Workshop behoud

Clinics Bettine

Para-Tafeltennis

OldStars

Kampen

Subsidies

NTTB-kamp
TT-kampen

Team
Parasport

Schuiftafeltennis

G-sport
(Special
Olympics)

Meisjes/Dames

Innovatiefonds NOC*NSF
Jonge jeugd – Ouderen –
Para-tafeltennis

Verenigingsontwikkeling
Verenigingscongres
Duurzaamheid
Fondsbeheer Groene Club
Verenigingsmonitor
Accommodatiezaken
Kenniscentrum NTTB.nl

Kwaliteit
Data ledenontwikkeling
Data vereniging
Entrée/Exit onderzoek
Behoefte onderzoek
Panels & forums

Speelster

Trainster

Bestuurster

PingPongLand
PingPongbaas
Kantinebaas
Bedrijfstafeltennis
NSK
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Jeugdsport
(1)
Strategie
LT Doelstelling: De jeugd heeft de toekomst, als lid en als verenigingskader. Een jeugdlid moet zichzelf kunnen ontwikkelen, niet alleen als
tafeltennisspeler maar ook op persoonlijk vlak.
In 2021 zetten we in op het actief betrekken van jeugd in de doelgroep 15 t/m 23 bij de sport, de club en de bond door in te zetten op hun
persoonlijke ontwikkeling en beter in te spelen op hun behoeften. Meer aandacht voor meisjes en voor de overgang van jeugd naar senioren.
Waarom?

Hoe?

We willen relevant zijn voor alle
jeugdleden van de NTTB en
inzicht krijgen in hun wensen en
behoeften.

Uitgebreider onderzoek naar
behoeften van jeugdleden,
inclusief uitsplitsing in leeftijden
en geslacht, waarbij data wordt
verzameld bij de doelgroep zelf.
Data en uitkomsten worden
gebruikt voor beleid, werving,
ontwikkeling van wedstrijdaanbod
en andere programma’s gericht
op deze doelgroepen.

Tafeltennis is een moeilijke
sport om (aan) te leren. We
streven ernaar om tafeltennis
zo toegankelijk mogelijk te
maken voor jonge(re) jeugd
tussen de 4 en 7 jaar. Dit
draagt bij aan zowel de werving
van nieuwe jeugdleden als aan
het behouden van jeugd.
We willen verenigingen
ondersteunen in hun behoefte
naar kennis en knowhow met
betrekking tot jeugdwerving en
-behoud.

Het aanbieden van een nieuw
product: schuiftafeltennis. Zie
sportparticipatie.

Kennisplatformen- en
bijeenkomsten opzetten /
uitbreiden om verenigingen te
kunnen ontwikkelen en
bijscholen.

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?
Door de behoeften van
jeugdleden beter in kaart te
brengen kan er passend beleid
gemaakt worden om ze te
werven, te behouden of in te
zetten als verenigingskader.

Wat kan ik bijdragen?
Op welke manier kan jouw
vereniging de behoeften van
jeugd beter in kaart brengen?
Bespreek het binnen het
bestuur en met de leden en
maak een plan van aanpak.

Als we jeugd al op jonge leeftijd
aan de sport kunnen binden
hebben we minder last van
concurrentie van andere
sporten.

Volg de ontwikkelingen op het
gebied van schuiftafeltennis en
inventariseer of het ook op jouw
vereniging aangeboden kan
worden.

Ook jouw vereniging(trainers)
kan zich laten bijscholen op het
gebied van jeugdwerving en
-behoud.

Neem deel aan de workshops
en kennisbijeenkomsten die
worden georganiseerd en breng
de opgedane kennis in de
praktijk bij jouw club.
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Jeugdsport
(2)
Strategie
Waarom?

Hoe?

We streven ernaar om jeugd de
vereiste kennis en houding bij
brengen zodat zij kunnen
bijdragen aan de doelen die wij
als NTTB beogen, waarbij zij
zich tegelijkertijd ontwikkelen,
ervaring opdoen, connecties
opdoen en zich in positieve zin
verbonden blijven voelen met
de sport en de bond.

Strategisch ontwikkelingsplan
jeugd:
- Jeugd doelgericht opleiden,
voor een specifieke, van
tevoren vastgestelde taak.
- Jeugd vaker inzetten als
vrijwilliger binnen de NTTB.
- Verenigingen onderwijzen en
ondersteunen bij het inzetten
van jeugd voor (vrijwilligers)
taken.

Hoe meer aanbod van
tafeltenniskampen, hoe meer
jeugdspelers deel kunnen
nemen. Dit draagt bij aan het
niveau en het plezier van de
spelers en daarmee aan
behoud. Als NTTB stimuleren wij
daarom de organisatie van
tafeltenniskampen.
Training geven om jeugd een
technische ontwikkeling door te
laten maken is anders dan
training geven om jeugd te
behouden, maar met name om
jeugd te werven. De NTTB
streeft naar het inzetten van
trainers voor jeugdwerving en
-behoud die daar specifiek voor
zijn opgeleid.

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Door in te zetten op de
persoonlijke ontwikkeling van
jeugdleden blijven ze behouden
voor de club en kunnen ze een
bijdrage leveren als
verenigingskader.

Ga actief aan de slag met de
persoonlijke ontwikkeling van
jeugdleden op jouw club. Zet
het op de verenigingsagenda,
maak een plan. Stel per
jeugdlid vast wat zij zouden
kunnen betekenen voor de club
en begeleid ze daar actief
naartoe. Maak gebruik van de
kennis, ‘good practices’ en
producten/diensten die er zijn.

De NTTB ambieert de
organisatie van een eigen
tafeltenniskamp, maar promoot
ook andere aanbieders van
tafeltennis (zomer)kampen.

Spelers van jouw club kunnen
ook deelnemen aan de kampen
en hier veel plezier uithalen.

Trainers specifiek opleiden om
jeugdwerving en -behoud op te
pakken. Ook wordt hier
aandacht besteed aan meisjes
en welke aanpak gebruikt moet
worden om meisjes te
werven/behouden.

Kennis en knowhow ophalen bij
deze trainers. Mogelijk kan een
trainer kan ook bij jouw club
ingezet worden.

Ga actief aan de slag met het
maken van een plan voor
werving en behoud. Gebruik de
kennis die er al is. Presenteer je
plan bij de NTTB. Samen kijken
we dan of jouw club ook gebruik
kan maken van een NTTBtrainer.
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Wedstrijden
Strategie
LT Doelstelling: Het wedstrijdaanbod is divers, aantrekkelijk en regionaal beschikbaar voor leden en niet-leden. Sporters worden optimaal voorzien
van real-time wedstrijdinformatie middels websites, livescore, livestreaming en apps.
In 2021 vervangt het digitale wedstrijdformulier het papieren formulier definitief. Daarnaast biedt de app handige, extra functies. Het aanbod aan
toernooien is steeds meer afgestemd op de diverse doelgroepen en Toernooi.nl is dé database waar toernooispelers naartoe gaan voor alle
toernooien die onder de vlag van de NTTB worden georganiseerd.
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Competitie spelen is voor heel
veel leden nog altijd de
belangrijkste activiteit.
Het invullen van uitslagen
middels een papieren formulier
en de manier waarop informatie
wordt verstrekt en de snelheid
waarmee dat gaat is echter niet
meer van deze tijd.

Na een overgang in het voorjaar
wordt vanaf het najaar 2021
het papieren wedstrijdformulier
niet meer gebruikt. In plaats
daarvan is er voor alle niveaus
een digitaal wedstrijdformulier
beschikbaar, met een directe
koppeling van en naar NAS.

Informatie over competities en
toernooien is veel sneller
beschikbaar.

Stimuleer het gebruik van de
NTTB App en het Digitaal
Wedstrijd Formulier binnen
jouw club.

Toernooien worden veelvuldig
bezocht. Er is echter niet voor
iedere doelgroep voldoende
en/of passend aanbod.

Het aanbod wordt uitgebreid
met passend aanbod voor o.a.
starters, Onder 23,
paratafeltennissers en
meisjes/vrouwen.
Alle toernooien die landelijk
worden aangeboden gebruiken
het platform van Toernooi.nl.

De app met daarin het digitale
wedstrijdformulier is
gebruiksvriendelijk en bevat
bovendien handige extra
functionaliteiten.
Het werk voor functionarissen
binnen de vereniging wordt
minder omvangrijk en
eenvoudiger.
In het aanbod van competities
en toernooien zijn er diverse
keuzes voor iedere speler.

Sta open voor nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven.
Lever een positieve bijdrage
aan het initiëren en uitvoeren
van nieuwe initiatieven.
Promoot het (nieuwe)
landelijke aanbod bij jouw
leden en neem deel aan de
wedstrijden en toernooien
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Evenementen
Strategie
LT Doelstelling: Onze topevenementen zijn als zodanig herkenbaar met bijbehorende aankleding en kwaliteit. De Dutch Open Para draagt ieder
jaar bij aan de sportieve en financiële doelstellingen. Voor de thuisblijvers zijn alle events via livestream te volgen.
In 2021 organiseren we de evenementen op het gewenste niveau. De Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle biedt voor iedere
tafeltennisliefhebber een interessant dagprogramma. De tweede editie van de Dutch Open Para vindt plaats.
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Op de topevenementen wordt
om de diverse individuele titels
en hoofdprijzen in clubverband
gespeeld.

De NTTB organiseert diverse
evenementen zoals interlands
en topevenementen zoals het
NK-A, de Masters en de
Eredivisie finale.

Op de topevenementen bieden
we de beste tafeltennissers van
ons land wedstrijden op hoog
niveau.

Pak als club de handschoen
op en organiseer samen met
de Tafeltennisbond een
evenement.

De evenementen bieden een
plek waar de tafeltennisfan kan
genieten van toptafeltennis en
waar kader elkaar ontmoet.

Inspireer jouw (jeugd)leden
met een bezoek aan een
topevenement.

Voor de heren en dames van
TeamNL worden interlands
georganiseerd in het kader van
plaatsing voor titeltoernooien.
Paratafeltennis is een
volwaardig, belangrijk en
succesvol onderdeel van onze
sport. De Dutch Open Para
draagt bij aan de sportieve en
financiële doelstellingen.

De aankleding en uitstraling
sluiten aan bij het type
evenement. In deze ambiance
voelt het publiek zich thuis en
spelers willen graag hun beste
prestatie neerzetten.
Side-events en interactie zorgen
ervoor dat er voor iedereen iets
te doen is.
De Dutch Open Para is
onderdeel van de ITTF Para
Table Tennis World Tour waar
om punten voor de WR wordt
gespeeld.

Sterke clubs vormen het hart
van de organisatie van ieder
evenement en krijgen de
mogelijkheid zich hiermee te
profileren en onderscheiden.
Leden worden hierin betrokken
en voelen zich onderdeel van
het geheel.

Ondersteun de organisatie
van een evenement en geef
jouw vereniging een impuls.
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Visie op Wedstrijdsport
Strategie
LT Doelstelling: een overzichtelijk en passend aanbod voor iedere speler die graag competitief wil sporten.

In 2021 wordt de eerste uitwerking van de visie zichtbaar d.m.v. extra, doelgroepgericht aanbod.

Waarom?
Met 12.600 tafeltennissers van
ruim 23.000 leden is de
Nederlandse competitie een
van de grootste in Europa. De
NTTB en haar afdelingen
organiseren van oudsher deze
grote competitie. Echter, er is al
een aantal jaren sprake van
een daling in het aantal
competitiespelers. Ook spelen
veel leden (nog) geen
competitie.
Gemiddelde lidmaatschapsduur
van competitiespelers vs nietcompetitiespelers ligt hoger.

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Het wedstrijdaanbod past bij de
wensen en behoeften die
relevant zijn voor spelers in de
huidige tijd.

Passend wedstrijdaanbod is
één van de belangrijke pijlers
voor het binden en verbinden
van sporters aan een
tafeltennisvereniging.

Sta open voor nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven.
Een positieve bijdrage leveren
aan het initiëren en uitvoeren
van nieuwe initiatieven.

Ofwel voor clubs een beter
middel om (potentiële) leden te
werven en binden.

Promoot het (nieuwe) aanbod
bij jouw leden en neem deel
aan de wedstrijden en
toernooien.

NTTB zorgt voor een
aantrekkelijk, uitdagend en
toegankelijk wedstrijdaanbod.

Een landelijk, centraal
aangestuurd, doelgroepgericht
en flexibel aanbod is van belang
voor de toekomstbestendigheid
van de tafeltennisverenigingen
en de tafeltennissport.
Op elk niveau staat
tafeltennisplezier en eigen
prestatie centraal.

Ofwel een interessant(er)
wedstrijdaanbod voor
tafeltennissers.
Meer competitiespelers zorgen
o.a. voor een interessantere
competitie en minder reizen.
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Topsport
Strategie
LT Doelstelling: Internationaal presteren met de Nederlandse dames-, heren- en Para-selectie. Permanente alternatieve geldstroom voor
financiering topsportprogramma. Junioren- en herenprogramma voldoet aan NOC*NSF instroomnorm.
In 2021: OS Tokio – Individuele deelname bereiken. Paralympisch: PS Tokio – 2 medailles, 3 deelnemers. Jeugd: EJK - handhaven 2 teams in 1e
categorie - ¼-finale individueel toernooi (enkel, dubbel, mixed).
Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Topsporters zijn als voorbeeld,
ambassadeur en uithangbord
voor tafeltennis altijd een
belangrijk onderdeel geweest
van de Tafeltennisbond –
internationaal en nationaal.
Talentontwikkeling begint op het
RTC. Talenten stromen door
naar RTC-TOP met als doel
opleiden voor het CTO op
Papendal, waar een fulltime
programma wordt aangeboden.

Topsport kent verschillende
activiteiten bij dames, heren,
para en jeugd (welpen, pupillen,
cadetten en junioren) op
nationaal en internationaal
niveau. De topsportagenda en
detailplanning geven hierover
meer inzicht.

Het volgen of bezoeken van
topsportactiviteiten in
Nederland en (soms) in het
buitenland heeft een grote
traditie.

Door het volgen van de
topsportactiviteiten, het
bezoeken ervan en motiveren
van andere tafeltennissporters
dit ook te doen kan de
fangemeenschap groeien.

Voor de heren moet deze opzet
nog ontwikkeld worden. De
financiering van topsport gaat
veranderen, daarom is het van
belang nieuwe geldstromen te
creëren om de continuïteit van
het programma te borgen.

Ontwikkeling van sporters staat
centraal, reglementaire
beperkingen worden waar
mogelijk weggenomen.

Via livestream, social media en
onze website is dat
laagdrempelig. De
topevenementen bieden ook
voldoende gelegenheid
hiervoor. Hier kunnen van
dichtbij de voorbeelden gevolgd
worden.

Als vrijwilliger meehelpen bij het
organiseren van activiteiten kan
een belangrijke bijdrage leveren
aan topsport.

Om meer publiciteit te
genereren is het van belang
toptafeltennissers en hun
prestaties zichtbaar te maken
door hen in te zetten bij
activiteiten, ambassadeurschap
in te richten en actief (sociale)
media te bereiken.
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Topsport – nieuw
beleid
Strategie
LT Doelstelling: Herzien van het valide topsportbeleid op talentontwikkeling. Van centraal => regionaal!
In 2021: Via een pilot RTN (Regionaal Training Netwerk) in regio’s opstarten, centrale trainingen afbouwen en stop zetten, een topsportbeleid op
talentherkenning binnen de gehele organisatie (inclusief afdelingen).
Waarom?
Het huidige centrale beleid op
talentontwikkeling was gebaseerd
op het gebruik van de faciliteiten
van NOC*NSF en het CTO
Papendal. De doelstellingen en
prestaties zijn onvoldoende om dit
programma te continueren. Los van
de doelstellingen en prestaties was
er vanuit het HB de behoefte aan
beleid dat gebaseerd is op een
verschuiving van centraal naar
regionaal. Dit impliceert dat
bestaande centrale programma’s
stopgezet zouden moeten worden.
Dit betekent dat op termijn ook voor
de dameslijn geen gebruik meer
gemaakt kan worden van de steun
van NOC*NSF en het CTO op
Papendal.
Er is wel de behoefte voor alle
jeugd gezamenlijk een landelijk
beleid te ontwikkelen waarbij
gestreefd wordt van centraal naar
regionaal en “subsidie
onafhankelijkheid”.

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

 Uitwerken van het nieuwe
beleid

Topsport kan als uithangbord
dienen voor de tafeltennissport.
Je kunnen identificeren met
een topsporter kan een
positieve uitwerking hebben op
de groei van de
tafeltennissport.

Ondersteunen en promoten van
de tafeltennissport en topsport
in het bijzonder in de breedste
zin! Denk aan het initiëren van
activiteiten waar topsporters bij
betrokken worden. Het
genereren van aanvullende
middelen door middel van
sponsoring.

 Fasering ontwikkelen
 Opstart van RTN’s
 Afbouw gebruik CTO
 Nieuw financieringsmodel
voor talentontwikkeling
ontwikkelen

Link naar Sheet Topsport MJBP2019
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Kader
Kader
Strategie
LT Doelstelling:
Beter positioneren en vermarkten van opleidingen en gerelateerde producten, zowel binnen als buiten de Nederlandse Tafeltennisbond.
In 2021 bieden we diverse kaderopleidingen aan. Verenigingen zijn op de hoogte van het belang van het vroeg werven van kader en hoe dat te
doen.
Waarom?

Wat?

Enthousiast en competent
kader is de sleutel tot
sportplezier en -prestatie. Op
ieder vlak, bestuurlijk,
sporttechnisch, organisatorisch
of arbitrerend,
arbitrerend zijn
zijndeskundige
deskundige
en gekwalificeerde personen
nodig.

Jaarlijks worden meerdere TT,
SR, TL en bestuurlijk kader
opleidingen aangeboden.

Goed opgeleid kader draagt
sterk bij aan kwaliteit en
spelplezier. Een doeltreffendere
aanpak is nodig om meer
mensen te motiveren een
opleiding te volgen en actief te
blijven.

Er is een beperkt
opleidingsaanbod voor MBO en
HBO (focus op sportonderwijs),
buurtsportcoaches en
combinatiefunctionarissen.

Vervolg geven aan
wervingsprogramma voor
wervingsprogramma’s
voor
(oudere) jeugd voor
kaderfuncties.
Modernisering/digitalisering
lesmaterialen en –middelen
(ontwikkeling beeldmaterialen).
Maar ook aan het meer online
aanbieden van opleidingen,
naast of als vervanging van
workshops.

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?
Meer opgeleid kader
resulteert in hogere kwaliteit
van verenigingen of scholen
voor de sporters.
Trainers kunnen zich verder
ontwikkelen, dat resulteert in
ontwikkelen:
winst op het gebied van
kwaliteit van activiteiten en
levert meer kwantiteit op.
Sporters blijven langer lid bij
een sport als zij plezier en
progressie ervaren. Daar ligt
dan ook de focus voor de
toekomstige trainers op.

Wat kan ik bijdragen?
Investeren in (potentieel)
bestuurlijk en technisch kader
en jonge jeugd om een
kaderfunctie te vervullen bij
de vereniging.
Jonge
Bij
jonge
jeugd
jeugd
al vroeg
al vroeg
kennis
kennis
laten maken met het
verenigingsleven en de
bijbehorende inzet van
vrijwilligers,door
vrijwilligers
doorhen
hente
te
betrekken bij activiteiten en
zelf te laten kiezen wat ze leuk
vinden om te doen voor de
vereniging.

Link naar Sheet Kader MJBP2019
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Imago
Strategie
LT Doelstelling: Tafeltennis is gepositioneerd als een sport voor iedereen, tafeltennissers en pingpongers.

In 2021 blijven we het beeld versterken van tafeltennis als een vitale, innovatieve en toegankelijke sport.

Waarom?

Wat?

Tafeltennis heeft een positief
imago als laagdrempelige sport
die bijdraagt aan de
gezondheid.

Projecten voor vitale ouderen,
samen met het Ouderenfonds
en met Bettine Vriesekoop:
OldStars Tafeltennis en
Schuiftafeltennis. Hiermee
vergroten we ook de
toegankelijkheid van onze
sport.

‘Vitaal’ is een kernwaarde. We
geloven in de kracht van
tafeltennis als vitale sport, voor
iedereen, voor alle leeftijden.
‘Innovatief’ is een kernwaarde.
Om tafeltennis klaar te maken
voor de toekomst moeten we
innovatief zijn met ons aanbod
aan de veranderende vraag van
de sportconsument.
‘Open’ is een kernwaarde,
toegankelijk een uitwerking
daarvan. Iedereen kan
tafeltennissen. Velen doen dat
al, de laatste drempels nemen
we weg.

Schuiftafeltennis als een
innovatief product om de jeugd
(eerder) kennis te laten maken
met onze sport en zo de
toegangsdrempels te verlagen.
PingPongbaas en Kantinebaas,
innovatieve projecten gestart in
2019, zetten we voort om
vitaliteit op de werkvloer te
bevorderen en toegang tot
‘pingpongland’ voor
verenigingen te realiseren.

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

Nieuw aanbod voor clubs.
Nieuwe doelgroepen voor clubs.
Nieuw aanbod voor ouderen.

Deel je ideeën, ‘good practices’
en vragen met de NTTB.
Deel je ervaringen over lopende
projecten.

Nieuw aanbod voor clubs.
Jeugd eerder betrekken bij
clubs.
Nieuw aanbod voor kinderen.

Meld je (club) aan voor
medewerking aan een pilot of
onderzoek.
Promoot de projecten en draag
bij aan het positieve imago van
onze sport!

Clubs leggen contact met
bedrijven en nieuwe spelers.
Extra spelplezier voor
pingpongers.
.
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Klimaat
Strategie
LT Doelstelling: 95% CO₂ reductie in alle Nederlandse sportaccommodaties in 2050.

In 2021 zetten we een volgende stap in het klimaatneutraal maken van Tafeltennis.

Waarom?

Wat?

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

De aarde warmt op. Mede door
menselijk handelen. Er liggen
zeshonderd afspraken en
voorstellen voor honderden
maatregelen om in Nederland
de uitstoot van het broeikasgas
CO2 te verminderen. Die staan
allemaal in het Klimaatakkoord.

Tafeltennis neemt zijn
verantwoordelijkheid en helpt
mee bij het klimaatneutraal
maken van de sport.

Clubs kunnen de accommodatie
verduurzamen en tegelijkertijd
kosten besparen.

Agendeer het thema bij je club.

De klimaatdoelstellingen van
het Rijk hebben geleid tot het
opnemen van
klimaatdoelstellingen in het
Sportakkoord met de
Routekaart Duurzame
Sportaccommodaties.

In 2020 heeft de Coronacrisis
grote impact gehad, ook op de
klimaatafdruk van tafeltennis.
Enerzijds positief, doordat
gedwongen maatregelen tot
(veel) minder uitstoot hebben
geleid. Anderzijds negatief,
doordat de financiële impact
van corona middelen en
aandacht voor klimaat bij clubs
kan hebben verlaagd.

Ondersteuning is beschikbaar
via bijvoorbeeld de Groene
Club. Financiering is
beschikbaar via het Landelijk
Steunfonds.

Creëer bewustwording: de
quickwins zitten vaak bij de
lichtknop en de thermostaat!
Kom op de fiets, stimuleer
carpoolen.

Spelers maken gebruik van een
moderne accommodatie en
weten dat de club zich inspant
voor klimaatneutraal
tafeltennis.

In 2021 proberen we de goede
kanten van 2020, zoals
bijvoorbeeld werken,
vergaderen en opleiden op
afstand, structureel te maken.
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Service & Ondersteuning
Strategie
LT Doelstelling: Het serviceaanbod is ontwikkeld en verenigingen kunnen eenvoudig beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve informatie.
In 2021 inventariseren wij welke opvolging / doorontwikkeling voor NAS in gang moeten worden gezet. De NTTB App wordt doorontwikkeld en zal
leidend worden als Digitaal Wedstrijdformulier en digitale ledenpas.
Waarom?

Wat?

Het Hoofdbestuur,
Bondsbureau en de Afdelingen
ondersteunen de doelen en
resultaten uit dit beleidsplan. Zij
dragen zorg voor de uitvoering,
maar hebben ook een
belangrijke rol in het creëren
van de randvoorwaarden om
het mogelijk te maken.

•

Verenigingen moeten
makkelijker bediend worden
met ondersteunende kennis en
middelen (software). Hierin
spelen het Bondsbureau en de
afdelingsondersteuners een
verbindende rol.

•

Dit vraagt een slagvaardig
bestuur met een platte
organisatie en korte lijnen.

•

•
•

•
•

•
•

Verenigingsondersteuning
op het gebied van data en
ICT uitbreiden
Gegevens beschikbaar
stellen
Ondersteuning bij alle
subsidieaanvragen
Rol als kennisbank voor
interne en externe
vragenstellers vervullen
Inrichting toegankelijke
kennisbank
NAS 2.0
Via NTTB App zorgen voor
beter aanbod en meer
informatie
Digitale ledenpas en
wedstrijdformulier
doorontwikkelen
Communicatie op alle
gebieden onderhouden (PR,
website en social media)

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?

Wat kan ik bijdragen?

• Geïnformeerd worden over
ontwikkelingen en
activiteiten
• Laagdrempelig informatie
ontvangen/opvragen
• Ondersteuning ontvangen
bij uit te voeren activiteiten
• Veilig sporten
• Aanbod van clubs
uitbreiden en hierdoor
andere doelgroepen
betrekken/benaderen
• Financieel voordeel pakken
(zie acties bij
duurzaamheid)

• Gebruik maken van het
aanbod
• Terugkoppelen van
ervaringen
• Verbeterpunten voordragen
• Behoeftes zichtbaar maken
voor nieuwe activiteiten
• Hulpvragen stellen
• Kennis delen met je
bestuursleden en andere
betrokkenen
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Vrijwilligersbeleid
Strategie
LT Doelstelling: Ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid tot 2022

In 2021 maken we een start om werving, opvang en behoud van vrijwilligers te stimuleren en te structureren

Waarom?

Wat?

 De NTTB-organisatie is voor
een groot deel afhankelijk
van vrijwilligers, vanuit het
Bondsbureau is er
(professionele)
ondersteuning. Het is geen
optie om vrijwilligerswerk uit
te laten voeren door
betaalde krachten.
 Slagvaardig zijn en de
aanwezige kennis en kunde
behouden en waar mogelijk
verder ontwikkelen om in te
kunnen spelen op
ontwikkelingen.
 Betrokkenheid creëren zodat
er nieuwe vrijwilligers
gevonden, ingewerkt en
opgeleid kunnen worden.
 Behoud van dragende
(kern)vrijwilligers en borging
van de continuïteit.

 Opstellen van een visie
(strategisch)
 Aanstellen van een
projectmanager met
affiniteit met
personeelsbeleid voor de
uitwerking van de visie op
vrijwilligersbeleid
 Inventarisatie huidige
situatie
 Inventarisatie benodigde
vrijwilligerskracht voor de
organisatorische
ontwikkelingen op afdelings/regionaal gebied en de
ontwikkelingen vanuit het
MJBP
 Start uitwerking
vrijwilligersbeleid onder
leiding van een
projectmanager/projectteam

Wat heb ik eraan als
club/lid/pingponger?
 Als we de landelijke en
regionale organisatie goed
op de rit hebben staan,
kunnen we werken aan de
uitvoering van ons beleid.
 Voor verenigingen: Zo
creëren we ruimte om
verenigingen te helpen om
zich te ontwikkelen richting
een toekomstbestendige
organisatie.
 Voor iedereen:
(tafeltennissers én
pingpongers, binnen en
buiten de NTTB): We kunnen
dan werken aan een
kwalitatief goed aanbod.
 De aanpak die we landelijk
en regionaal inrichten kan
een voorbeeld zijn voor
vrijwilligersbeleid binnen de
vereniging.

Wat kan ik bijdragen?
 Door jezelf beschikbaar te
stellen als vrijwilliger kunnen
vele doelstellingen uit de
kolom hiernaast bereikt
worden. Dat kan via een
structurele functie of door
regelmatige of incidentele
inzet ter ondersteuning.
 Vrijwilligerswerk heeft veel
positieve “bijwerkingen":
persoonlijke ontwikkeling,
voldoening, plezier, sociale
contacten, en dat alles in
een sportieve omgeving.
Voor jongeren geldt vaak dat
ze een netwerk opbouwen
en veel ervaring opdoen. Dit
komt van pas in hun
loopbaan. Voor ouderen is
het vaak belangrijk om nuttig
bezig te zijn in een sociale
en gezellige omgeving.
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