Wat doet de Tafeltennisbond voor u?
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is op 23 juni 1935 opgericht. De
Tafeltennisbond is de overkoepelende organisatie voor tafeltennis in Nederland en is lid
van sportkoepel NOC*NSF, de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) en de Internationale
Tafeltennis Federatie (ITTF). Tafeltennis is sinds 1988 een Olympische sport en ook
onderdeel van de Paralympische Spelen.
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De Tafeltennisbond vertegenwoordigt
De Tafeltennisbond vertegenwoordigt het Nederlandse tafeltennis richting overheden, andere
sportorganisaties, de pers, het buitenland en het bedrijfsleven. Met ruim 25.000 leden en ruim 500
verenigingen behartigt de Tafeltennisbond de belangen van georganiseerd tafeltennis in Nederland. De
Tafeltennisbond is nationaal aangesloten bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF. Internationaal
vertegenwoordigt de Tafeltennisbond Nederland bij de ETTU (European Table Tennis Union), de ITTF
(International Table Tennis Federation) en het IOC (International Olympic Comittee).
Het Bondsbureau is gevestigd aan de Kelvinbaan in Nieuwegein. Dit kantoor wordt sinds begin 2018
gedeeld met 7 andere sportbonden. Dit biedt kansen voor samenwerking.
Leden vormen de kern van de Tafeltennisbond, maar de Tafeltennisbond zet zich breed in voor iedereen
die graag tafeltennist. De Tafeltennisbond is voor hen het kenniscentrum en de brancheorganisatie. Zo
vertegenwoordigt zij onze sport richting iedereen met interesse in het spel en de sport tafeltennis.
Tijdens de coronapandemie speelt de NTTB een actieve rol om verenigingen te informeren en te
faciliteren. Er is intensief gelobbyd bij NOC*NSF (en via NOC*NSF richting de overheid). Dit heeft geleid
tot goede afspraken over opening in de zomer van 2020. Ook zijn er in deze lobby coronaprotocollen en
financiële regelingen opgesteld waar diverse verenigingen gebruik van maken.

De Tafeltennisbond organiseert en faciliteert
Competitie & Toernooien
Competitie
De competitie is een krachtig fundament van onze organisatie. Wekelijks spelen duizenden leden met
plezier hun competitiewedstrijden. Zowel landelijk als in de afdelingen staat de Tafeltennisbond garant
voor de organisatie en bewaking van alle competities, van de laagste klassen tot de eredivisie.
Toernooien voor leden
De Tafeltennisbond biedt de leden jaarlijks een groot aantal toernooien aan met als belangrijkste
evenement de Nederlandse Kampioenschappen (A) in Zwolle. Daarnaast zijn er Nederlandse
Kampioenschappen in verschillende categorieën, meerkampen, ranglijsttoernooien en afdelingskampioenschappen. De Tafeltennisbond ondersteunt verenigingen bij de organisatie. Ook wordt ervoor
gezorgd dat ranglijsten en licenties goed worden bijgehouden.
Toernooien voor (nog) niet-leden
Naast toernooien gericht op prestatie zijn er ook steeds meer evenementen gericht op fun of
kennismaking met de sport, zoals Table Stars The Battle (het kampioenschap voor basisscholen) en, in
samenwerking met de Old Timers Club Nederland, een groot aantal toernooien voor veteranen.
Evenementenagenda
Alle aangemelde toernooien zijn terug te vinden in de evenementenagenda. De Tafeltennisbond maakt
en beheert jaarlijks deze evenementenagenda en zorgt voor een goede afstemming van de planning
tussen de verschillende evenementen en de competitie. Op www.tafeltennis.nl/events staat een breed
overzicht van allerlei evenementen. Hier staat ook een knop om evenementen aan te melden.
Topsport
Topsport, Talentherkenning en Talentontwikkeling
Nederland heeft in de loop der jaren vele sterke topspelers voortgebracht. Met name de dames en de
para-tafeltennissers boeken de laatste jaren topprestaties met medailles op EK's, WK's en Paralympische
Spelen. Aan de tafeltennistop kom je niet zomaar. Daar gaat jarenlange trainingsarbeid en goede
begeleiding in diverse verenigingen, afdelingen en RTC’s aan vooraf.
Selectiebeleid en internationale afvaardiging
Er worden selecties afgevaardigd bij de dames, heren, para-spelers en jeugd (alle leeftijdscategorieën).
Deze selecties vertegenwoordigen Nederland op internationale toernooien. De spelers worden intensief
begeleid door professionele trainers. Uitgebreide informatie over de Topsportstructuur is te vinden op
https://www.nttb.nl/algemene-informatie-topsport/
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De Tafeltennisbond communiceert
Websites
www.nttb.nl richt zich op verenigingen en de interne organisatie. Hier staat veel informatie over allerlei
tafeltenniszaken. Er is veel informatie te vinden op het gebied van sportparticipatie, opleidingen en
bestuurlijke ondersteuning. Een snelle weg naar allerlei informatie is het Kenniscentrum.
De acht afdelingen beschikken bovendien over een eigen afdelingswebsite waarmee de leden nog meer
op maat worden geïnformeerd.
www.tafeltennis.nl is het platform voor de tafeltenniscommunity. Daarop verschijnt informatie over
tafeltennis in de volle breedte. Dit platform richt zich op leden en niet-leden. Iedereen met interesse voor
pingpong en tafeltennis kan hier informatie, nieuws en wetenswaardigheden vinden: van toeschouwer tot
actief tafeltennisser.
Social media
De Tafeltennisbond communiceert dagelijks met tafeltennissers en verenigingen via diverse social media.
Instagram, Facebook en Twitter worden veel gebruikt. De Tafeltennisbond heeft een eigen YouTube
kanaal, een LinkedIn pagina en ook een Podcast. Op een aantal grote nationale evenementen wordt livestreaming aangeboden, zodat wedstrijden ook op afstand gevolgd kunnen worden. Bij
eredivisiewedstrijden en steeds meer bij andere wedstrijden is live-scoring beschikbaar.
Mailings
Verenigingen worden enkele keren per jaar met een nieuwsbrief (mailing) geïnformeerd.
Daarnaast is er een maandelijkse nieuwsbrief waar iedereen zich op kan abonneren.
Apps
De Tafeltennisbond heeft apps voor leden en verenigingen.
Medio 2020 is de NTTB App geïntroduceerd, met daarin onder andere het (digitale) lidmaatschapsbewijs
en het digitale wedstrijdformulier (DWF). Via deze app kan ook informatie worden gedeeld. De NTTB App
zal worden doorontwikkeld tot een volledige app waarmee communicatie, producten en diensten van de
NTTB gefaciliteerd kunnen worden.
De PingPongbaas app en de Kantinebaas app zijn voor pingpongers en tafeltennissers die buiten officieel
wedstrijdverband hun scores en ranglijsten willen bijhouden, bijvoorbeeld op de werkvloer of op openbare
tafels. De PingPongbaas biedt met onder andere een reserveringssysteem ook veel kansen voor
verenigingen, zowel voor de eigen leden als voor niet-leden.
Administratiesystemen
De Tafeltennisbond kent diverse registratie- en administratiesystemen. Deze hebben als doel de leden zo
goed mogelijk te faciliteren.
Het NTTB Administratie Systeem (NAS) is gebouwd om verenigingen gemakkelijk de ledenadministratie
en competitie-administratie te laten verzorgen.
Er is een directe koppeling tussen NAS en de NTTB App waarin uitslagen gebruikersvriendelijk
opgevraagd kunnen worden.
Op www.nttb-ranglijsten.nl kan iedereen zijn rating en ranglijstnotering opvragen.
http://nttb.toernooi.nl wordt steeds meer ingezet voor de organisatie van toernooien en het publiceren van
uitslagen.
Opleidingen worden aangeboden in de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit systeem zorgt voor alle
informatie en communicatie die nodig is bij het volgen van een opleiding.
Pers
De pers wordt middels persberichten door de Tafeltennisbond op de hoogte gehouden van de belangrijke
tafeltennisactualiteiten. Voor grote NTTB-evenementen en internationale toernooien ontvangt zij een
uitnodiging om opnames te maken.
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De Tafeltennisbond ondersteunt en ontwikkelt
Sportparticipatie
Verenigingen
De Tafeltennisbond ondersteunt verenigingen op verschillende manieren. Zij zorgt voor kennisdeling en
het vergroten van vaardigheden, onder andere door actief aan te sluiten bij het Sportakkoord, zodat
verenigingen laagdrempelig gebruik kunnen maken van diverse ondersteuningsvormen zoals workshops,
webinars en trajectbegeleiding op het gebied van besturen, algemeen beleid, vrijwilligersbeleid,
ledenwerving en behoud, goed opgeleid technisch kader, het genereren van inkomsten en een passende
accommodatie.
De Tafeltennisbond organiseert jaarlijks een verenigingscongres.
Vragen van verenigingen beantwoordt de Tafeltennisbond zelf. Zij maakt hiertoe gebruik van een breed
netwerk met partners als NOC*NSF, provinciale sportraden, gemeentes en door samen te werken met
andere sportbonden, zoals die op ons kantoor in Nieuwegein.
Verenigingsmonitor en verenigingsontwikkeling
In 2020 is in samenwerking met een aantal andere sportbonden de Verenigingsmonitor uitgezet. Deze
monitor levert veel informatie over onze verenigingen en maakt het ook mogelijk om verenigingen te
vergelijken met andere verenigingen, binnen en buiten onze sport. Vanuit Verenigingsontwikkeling
worden de data onder andere gebruikt om verenigingen te selecteren voor een intakegesprek. Dit
intakegesprek kan de start zijn van verenigingsontwikkeling, waarbij de verenigingen geholpen worden
om zich te ontwikkelen zodat ze toekomstbestendig worden én blijven. Het aanbod van de vereniging zal
meer gaan aansluiten bij de sporter (tafeltennisser én pingponger) van de toekomst en de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Producten en diensten
De Tafeltennisbond heeft een groot aanbod in producten en diensten ontwikkeld om tafeltennis te
stimuleren. Zij richt zich op steeds meer kansrijke doelgroepen. Dit vergroot de tafeltenniscommunity.
Verenigingen krijgen hierdoor een nieuwe impuls om hun sportaanbod uit te breiden en nieuwe leden te
werven. De Tafeltennisbond helpt haar verenigingen hierbij.
Promotie
De Tafeltennisbond brengt tafeltennis onder de aandacht en stimuleert waar mogelijk de kennismaking
met de tafeltennissport. Dit kan via gestructureerde programma’s zoals Table Stars voor jonge jeugd,
para-tafeltennis programma’s voor sporters met een beperking en OldStars tafeltennis voor ouderen. Het
kan ook via incidentele ondersteuning bij lokale initiatieven zoals sportmarkten, de Nationale Sportweek,
of clinics op locatie, zoals Table Stars en Bettine Vriesekoop-workshops.
De PingPongbaas app bereikt op een laagdrempelige manier een grote doelgroep. Iedereen kan deze
app gratis installeren en gebruiken. Voor de werkvloer is de Kantinebaas app beschikbaar.
Accommodatie advies
Accommodaties zijn een belangrijk aandachtspunt in elke sport. De Tafeltennisbond biedt als één van de
weinige sportbonden zelf ondersteuning aan haar verenigingen op het gebied van accommodatievraagstukken. Jaarlijks doen tientallen verenigingen een beroep op onze accommodatieconsulent. Dat
gaat van vragen over duurzaamheid, vloer en licht tot het laten maken van bouwtekeningen en het
bemiddelen met gemeentes en architecten voor nieuw- of verbouw van accommodaties.
Verenigingen kunnen een voordelige lening aanvragen bij de Fondsbeheerscommissie.
Juridisch
De Tafeltennisbond is aangesloten bij de DAS-adviesdesk. Elke aangesloten vereniging mag hier gratis
gebruik van maken. Bij een verdergaande hulpvraag rekent DAS een sportbondentarief in plaats van een
commercieel tarief. Meer info.
AVG
De Tafeltennisbond ondersteunt de verenigingen bij het implementeren van het AVG-beleid.
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Collectieve afspraken en kortingen
De Tafeltennisbond maakt collectieve afspraken met partners waardoor verenigingen en leden kunnen
profiteren van kortingen of subsidies:
Collectieve verzekering AON: Ieder lid van de Tafeltennisbond is verzekerd tegen ongevallen, schade en
aansprakelijkheid. Deze secundaire dekking geldt in alle gevallen waar er sprake was van activiteiten in
het kader van het uitvoeren van het lidmaatschap van de club.
Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance
De Tafeltennisbond biedt clubbestuurders de mogelijkheid om tegen een bijzonder gunstig tarief een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verenigingen.
Zilveren Kruis: Ieder lid van de Tafeltennisbond kan profiteren van korting op de ziektekostenverzekering.
Info over alle verzekeringen.
Videma: Verenigingen profiteren dankzij hun lidmaatschap bij de Tafeltennisbond van een fikse
collectieve korting op de jaarlijkse afdracht voor het vertonen van televisiebeelden of films.
Sena: Verenigingen profiteren dankzij hun lidmaatschap bij de Tafeltennisbond van de collectieve
afspraken en ontvangen een aantrekkelijke korting op de afdracht (naburig recht) voor het ten gehore
brengen van muziek.
Buma/Stemra: Verenigingen profiteren dankzij hun lidmaatschap bij de Tafeltennisbond van de
collectieve afspraken en ontvangen korting op de afdracht (auteursrecht) voor het ten gehore brengen
van muziek.
Subsidies en fondsenwerving
De Tafeltennisbond krijgt subsidie van NOC*NSF voor het algemeen functioneren van de organisatie en
voor het topsportprogramma para-tafeltennis. De hoogte van de eerste subsidie is afhankelijk van het
aantal leden dat de NTTB over een kalenderjaar heeft gehad.
Via uitgebreide fondsenwerving lukt het de Tafeltennisbond om partnerschappen en/of samenwerkingen
aan te gaan om de sport te ontwikkelen en te stimuleren. Vanuit deze subsidies en fondsen vinden
diverse activiteiten plaats bij verenigingen.
Dankzij het lidmaatschap van de Tafeltennisbond kunnen verenigingen aanvragen doen voor subsidies
die worden verstrekt via VWS en NOC*NSF. Hieronder vallen bijvoorbeeld de subsidie Verduurzaming
Sportaccommodaties en de Stimuleringsregeling Inclusief Sporten en Bewegen.
De Tafeltennisbond kan verenigingen helpen bij het aanvragen van (overige) subsidies.

De Tafeltennisbond leidt op
Trainersopleidingen
Voor iedere vereniging is het hebben van een trainer van levensbelang voor het behoud van leden en de
ontwikkeling van spelers. Jaarlijks worden diverse opleidingen gegeven op verschillende niveaus. De
opleidingen zijn door het Ministerie van VWS en NOC*NSF gecertificeerd. De niveaus die de
Tafeltennisbond aanbiedt gaan van 1 (tafeltennisbegeleider) tot en met tafeltennistrainer 4. Niveau 4
wordt ten dele en niveau 5 wordt geheel door NOC*NSF verzorgd. De Tafeltennisbond bewaakt het
niveau van de opleidingen en zorgt ervoor dat de opleidingen voldoen aan de modernste maatstaven. Bij
de opleidingen wordt gebruik gemaakt van een Elektronische Leeromgeving (ELO) die door de
Tafeltennisbond wordt onderhouden.
Scheidsrechtersopleidingen
De Tafeltennisbond leidt aankomende scheidsrechters op voor de niveaus 1 t/m 4. Niveau 5
(internationaal) wordt door de ITTF georganiseerd. De Nederlandse scheidsrechters staan internationaal
hoog aangeschreven.
TafeltennisMasterz is een online spelregelplatform waarop iedereen spelregels kan opzoeken en leden
hun spelregelbewijs kunnen behalen. Niet-leden kunnen hier de oefentoets doen.
Toernooileidersopleidingen
Toernooileiders leiden de landelijke toernooien onder de vlag van de Tafeltennisbond.
De Tafeltennisbond leidt (aankomende) toernooileiders op voor de niveaus 1 t/m 4. De bekendste
opleidingen zijn die op niveau 2 (verenigingsniveau) en niveau 3 (middelgrote evenementen). Voor
opleidingen op niveau 4 (nationale evenementen) of 5 (internationaal) wordt maatwerk aangeboden.
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Bestuurdersopleidingen
De Tafeltennisbond biedt diverse scholingen aan voor bestuurders, variërend van eendaagse workshops
tot meerdaagse opleidingen.
Opleiders
Om de kwaliteit van de opleiders te borgen investeert de Tafeltennisbond in haar opleiders. Zo is er
jaarlijks een scholing voor docenten en kan deelgenomen worden aan de Nationale Opleidersdag van
NOC*NSF.
Bijscholingen
Eenmaal opgeleid is het zaak je kennis en vaardigheden van het vakgebied actueel te houden. Daartoe
biedt de Tafeltennisbond bijscholingen aan. Vaak zijn de breder toegankelijke varianten (aangeboden als
workshop) ook opstapmomenten voor niet-gediplomeerd kader, om via een scholing kennis te maken met
het vakgebied. Voor trainers is er een samenwerking met de VVTT (Vereniging van Tafeltennis Trainers).
Lesmateriaal
De Tafeltennisbond beschikt over allerlei lesmaterialen, maar ontwikkelt deze ook zelf en zal dat ook
blijven doen. Denk hierbij aan lesboeken gericht op allerlei aspecten in tafeltennis, maar ook lesmappen
zoals voor Table Stars en para-tafeltennis. Lesprogramma’s zijn vaak voorzien van materialen die
geschikt zijn voor gebruik in de zaal. Denk hierbij aan attributen en aan visuele aankleding in de vorm van
banners of vlaggen. Al deze producten vormen een krachtige ondersteuning bij de kennismaking, opvang
en ontwikkeling van nieuwe tafeltennissers.

Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de
Tafeltennisbond (moeten) zijn?
Diverse activiteiten die onder de vlag van de Tafeltennisbond vallen, binnen en buiten de afdelingen,
worden uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en medewerkers. De activiteiten
worden betaald uit het budget dat de Tafeltennisbond weet te verwerven, voornamelijk afkomstig uit
contributies, subsidies vanuit NOC*NSF en de afdracht van de Nederlandse Loterij.
De contributie van de leden gaat natuurlijk naar de club; een onderdeel daarvan zijn de bondsbijdragen
van de leden. Verenigingen hebben de plicht om alle leden aan te melden bij de Tafeltennisbond
(Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9 lid 2). Het is voor de verenigingen en leden van belang te
zorgen dat alle verenigingsleden ook daadwerkelijk zijn aangemeld bij de Tafeltennisbond. De contributieinkomsten vormen een belangrijke basis voor de diverse activiteiten vanuit de landelijke organisatie en de
afdelingen. Het budget dat de afdelingen toegewezen krijgen door de Bondsraad is gebaseerd op het
aantal leden van de afdeling bij de Tafeltennisbond. Dit aantal leden telt overigens ook mee voor de
hoogte van de subsidie die de Tafeltennisbond krijgt van NOC*NSF! De bondscontributie
(basislidmaatschap) bedraagt in 2021 €20,-- per jaar en wordt per kwartaal geïnd via de verenigingen.
Dat komt overeen met €1,67 per maand.
Veel verenigingen verrekenen de bijdrage van de Tafeltennisbond in de verenigingscontributie. Het kan
echter voorkomen dat een vereniging een recreant niet aanmeldt bij de Tafeltennisbond. Een dergelijk lid
noemen we een ‘grijs lid’. Dit verenigingslid draagt niet bij aan de Tafeltennisbond, telt niet mee voor
subsidie van NOC*NSF, telt niet mee voor het afdelingsbudget dat de afdeling krijgt en heeft wel voordeel
van de bovengenoemde activiteiten. Mogelijk is het lid zelfs geworven met ondersteuning van de
Tafeltennisbond, eventueel via de afdeling. Zo zijn er verenigingen die met hulp van bonds- of
afdelingsactiviteiten leden binnenhalen, maar deze vervolgens niet allemaal opgeven.
Omdat ‘grijze leden’ ervoor zorgen dat de Tafeltennisbond en haar afdelingen minder geld beschikbaar
krijgen, ontzeggen verenigingen die dit doen de eigen vereniging én andere verenigingen ondersteuning
die er anders wel zou zijn.
Hopelijk hebben we hiermee ook het belang van het opgeven van alle leden van de vereniging helder
gemaakt.
Versie januari 2021
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