Eerste NTTB verenigingscongres positief geëvalueerd
Op zondag 8 mei, de openingsdag van de WK Tafeltennis, heeft de Nederlandse Tafeltennisbond haar
eerste verenigingscongres georganiseerd. Ruim honderd verenigingsbestuurders hadden zich hiervoor
opgegeven. Ze kregen een programma voorgeschoteld met als algemeen thema "samen werken aan de
toekomst”. Niet alleen in de opening van Ronald Kramer, voorzitter van de NTTB, maar ook tijdens de
voordachten van Johan Wakkie, directeur van de Hockeybond en Peet Mercus, manager marketing en
innovatie NOC*NSF, stond centraal hoe belangrijk het is dat verenigingsbesturen visie en durf tonen. Op
de vraag hoeveel besturen lef hebben, ging vrij vlot het merendeel van de handen de lucht in.
Ruben Houkes, Sportmarketeer maar ook Wereldkampioen Judo 2007, inspireerde de aanwezigen met
zijn uitspraak dat Table Stars wel eens kan uitgroeien tot het grootste en beste Breedtesportproduct ooit!
In gesprek
De NTTB organiseerde dit congres om in gesprek te raken met haar verenigingen en om verenigingen
met elkaar in gesprek te laten zijn. De verenigingen selecteerden vooraf zelf 10 onderwerpen die hen
bezighouden. Onder leiding van ervaren bestuurders (zowel hoofdbestuursleden als ook
verenigingsbestuurders) is met elkaar gesproken hoe de tafeltennissport naar een hoger plan te tillen.
Tot slot was er een gezamenlijke lunch. Tussen de uitgeserveerde sandwiches en geitenkaasquiches
door was er de gelegenheid om verder te praten met elkaar. In de middag genoot iedereen van vele
mooie wedstrijden in de Arena van Ahoy waar ook veel Nederlandse toppers streden in de
kwalificatierondes.
Evaluatie
Het congres werd door de aanwezigen gewaardeerd met een 8. Vooral de opzet en organisatie van het
congres kregen deze dikke voldoende, waarbij ook de mooie zaal in de smaak viel. Daarbij gaf men aan
voldoende kennis te hebben opgedaan en - ook niet onbelangrijk - voldoende kennis te hebben gedeeld
met anderen. De enige kritische noten viel de tijdsduur ten deel. Men vond het hier en daar wat aan de
korte kant, waardoor je niet altijd de diepte in kon. Wel werd de koppeling met een evenement zeer
gewaardeerd, waarvoor je uiteraard ook tijd moet overhouden om daarvan te kunnen genieten.
Aanbevelingen
Inhoudelijk waren een aantal onderwerpen favoriet en nuttig. De tafelronde Sponsoring kreeg hoge cijfers
van de aanwezigen: men deed hier de gewenste kennis op. Ook het onderwerp Vrijwilligers was favoriet,
zowel qua aanmeldingen als ook de waardering achteraf.
In de afsluitende ronde langs de tafels deed de NTTB nuttige informatie op hoe deze thema’s te vertalen
in haar verenigingsondersteuning. Zo werd gevraagd dat de NTTB verenigingen helpt met richtlijnen hoe
om te gaan met Social Media (Twitter, LinkedIn). Ook waren de aanwezigen voorstander van meer
vrouwelijke bestuurders in onze sport. En gaven de verenigingen aan goed ondersteuning te kunnen
gebruiken in hun contacten met scholen en gemeentes.
De slotaanbeveling was om vooral met dit goede initiatief door te gaan en dit ruim van te voren op de
agenda te zetten. Vooral ook om zo voorbereidende sessies te kunnen houden waardoor het congres
wint aan diepgang. Een mooi slotakkoord van een zeer geslaagd eerste NTTB verenigingscongres.
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