Zoetermeer, juni 2011
Betreft: verenigingsmailing Sport- en Productontwikkeling / Opleidingen

Beste vereniging,
De WK Tafeltennis zit erop. Het was een doorslaand succes. Niet alleen omdat het een prachtig topsport
evenement was met veel toeschouwers en veel media aandacht, maar ook omdat de breedtesport goed
vertegenwoordigd was. Dankzij extra middelen, zowel uit de eigen kas als ook vanuit het ministerie van
VWS, konden we groots uitpakken in hal 3. Deze kreeg dagelijks een andere naam, maar de term Funhal
is het meest blijven hangen.
In deze verenigingsmailing laten we u nagenieten van wat u zelf hebt gezien en ervaren. Als u er niet bij
was, kunt u alsnog inspiratie opdoen. Kijk vooral ook op www.jointhetable.nl voor de mooie foto’s die
gemaakt zijn tijdens de WK in hal 3. Kijk hier ook voor al het laatste nieuws op het gebied van
breedtesport. Wij doen er alles aan om het succes van de WK te verzilveren. Dat betekent dat we
verenigingen willen ondersteunen met passende producten en diensten om leden te werven en te
behouden. In deze verenigingsmailing volop informatie daarover. We rekenen erop dat u met ons na de
zomervakantie klaar staat om kinderen en volwassenen met enthousiasme te verwelkomen op uw
vereniging.
Ga naar de scholen, de bedrijven in uw buurt, naar de pleintjes en buurthuizen waar tafeltennis gespeeld
wordt en promoot onze sport. Ook gehandicapten zijn een belangrijke doelgroep. Ze vragen om goede
begeleiding, maar dat vraagt iedere tafeltennisser. Daarom zijn opleidingen belangrijk: zij garanderen een
kwaliteit van de persoon voor de groep (trainer) of voor een evenement (toernooileider). Iedere speler
heeft behoefte aan goede begeleiding. Op elk niveau en op elke leeftijd is er nog zoveel te leren in deze
mooie, complexe, interessante sport.
Voor ondersteuning voor uw activiteiten kunt u contact opnemen met het bondsbureau. De afdeling
Sport- en Productontwikkeling heeft gespecialiseerde medewerkers die u graag te woord staan. U vindt
hun contactgegevens in deze verenigingsmailing. Houd uzelf ook op de hoogte door middel van Social
Media. De NTTB wil graag dat u als eerste weet wat er speelt, zodat u er uw voordeel mee kunt doen.
Rest mij u allen een welverdiende vakantie toe te wensen. Na een goede rust hoop ik dat u geïnspireerd
aan de slag gaat met uw bestuur en uw vrijwilligers om de positieve flow waarin tafeltennis zit dankzij de
WK ook op uw vereniging te verzilveren. Op naar veel nieuwe enthousiaste gezichten in onze sport in uw
accommodatie!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Koppelman
NEDERALANDSE TAFELTENNISBOND
Hoofd Sport- en Productontwikkeling / Opleidingen
koppelman@nttb.nl / 06-10789594 / @IngridKoppelman (Twitter)
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