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Introductie Jaarplan afdeling ZuidWest 
 
De NTTB heeft een meerjarenbeleidsplan. Aan de afdelingen wordt jaarlijks gevraagd om 
een jaarplan in te dienen voor het volgende kalenderjaar. Dit jaarplan wordt opgenomen in 
de Bondsraadstukken van november.  
Per werkgebied dienen we aan te geven wat de basistaken zijn en wat de specifieke taken 
van de afdeling zijn, en waar de accenten gelegd dienen te worden. 
Dit is daarvan de eerste/voorlopige editie. 
 
In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende vijf werkgebieden opgenomen: 

1. Sport en Productontwikkeling; 
2. Topsport; 
3. Wedstrijdzaken; 
4. Opleidingen; 
5. Algemeen Bestuurlijke Zaken. 

 
We hebben het jaarplan 2015 & 2016 per werkgebied uitgewerkt naar activiteiten en 
specifieke aandachtspunten en naar de benodigde financiële middelen (begroting). 
 
 
Sport en Productontwikkeling begroting 2015: € 28.500 begroting 2016: € 29.550 
 
Doelstelling 
• Ledenwerving/-binding 

o Ontwikkeling van een verenigingstoolkit o.b.v. Alexandria. 
o Gerichte ledenwerving verenigingen o.b.v. doelstelling ALV. 
o Stimuleren gebruik Table Stars. 
o Vraaggericht verenigingen ondersteunen en successen/ervaringen uitwisselen, 

inzetten stimuleringsregeling. 
• Trainerspotentieel & spelniveau en de samenwerking van verenigingen hierin. 

o Initiatief regiocongres Never Despair ondersteunen, kijken of deze opzet ook 
elders bruikbaar is. 

• Promotie VSK-programma/Thuis-in-Tafeltennis 
• Clubadvies: contact met verenigingen (verenigingsbezoek). Proactieve benadering 

verenigingen die aandacht behoeven of op verzoek van verenigingen. 
• Afdelingsmanagement ZuidWest  

 
Speciale aandacht 
• 2015: Table Stars en verenigingstoolkit ledenwerving ontwikkelen. 
• 2016: Samenwerking verenigingen: uitwisseling successen. 
 
 
Topsport begroting 2015: € 13.500 begroting 2016: € 13.500 
 
Doelstelling 
• Organisatie afdelingstrainingen en regionale bondstrainingen. 
• Organisatie ZuidWest trainingen (meer breedtesport) 
• Deelname aan toernooien door selectie (afdelingsontmoeting, Jeugdcup, internationaal 

toernooi) 
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Speciale aandacht 
• 2015 

o ZuidWest trainingen zijn ingevoerd voorjaar 2015, evalueren en continueren? 
o Meer aandacht op website 
o Initiatieven ondersteunen en mee uitbouwen. 

• 2016 
o Opzetten technisch beleidsplan, specifiek gericht op de rol van de afdeling 

(talentherkenning, scouting, etc.). 
 
 
Wedstrijdzaken begroting 2015: € 4.500 begroting 2016: € 4.500 
 
Doelstelling 
• Organisatie afdelingscompetitie jeugd en senioren 
• Alternatieve competitievormen i.s.m. competitieleiding afdeling. 

o Actief volgen landelijke ontwikkelingen 
o RBW/initiatief vanuit TTCV (Veghel) en Taverbo 
o Stimuleren beginnerstoernooien 
o Stimuleren wedstrijden (regionale initiatieven: beker etc.) buiten competitieperiode 

• Afdelingskampioenschappen i.s.m. commissie Toernooien & Wedstrijden. 
o Voor senioren, tijdens Jeugdranglijstweekend Tilburg (organisatie: WTW) 

• Organisatie Jeugdranglijstweekend Tilburg 
• Organisatie afdelingsronde landelijke jeugdmeerkampen (WTW) 
• Organisatie jeugdratingmeerkampen in het voorjaar (WTW) 
• Organisatie topzeskampen en aansluitend inschrijving jeugdklassentoernooi (WTW) 
• Licentiebeheer jeugd en senioren (WTW) 
 
Speciale aandacht 
• 2015:  

o Jeugdranglijstweekend 
o Afdelingskampioenschappen senioren 
o Stimuleren beginnerstoernooien en regionale initiatieven 
o Pilot alternatieve wedstrijdvormen (op basis van TTCV/RBW-initiatief?) 

• 2016:  
o Successen 2015 verder uitbouwen 
o Aansluiten bij landelijke initiatieven competitiehervorming 

 
 
Opleidingen begroting 2015: € 2.300 begroting 2016: € 2.500 
 
Doelstelling 
• Stimuleren en promoten deelname, monitoren voortgang 
• Aandacht voor bijscholing 
 
Speciale aandacht 
• 2015 

o monitoren afronding opleidingen 2014 en 2015 
o organisatie/planning bijscholing 

• 2016 
o met Bondsbureau plannen nieuwe opleidingen (trainers, toernooileiders, 

scheidsrechters). 
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Alg. Bestuurlijke Zaken begroting 2015: € 5.850 begroting 2016: € 5.850 
 
Doelstelling 
• Organisatie ALV (voorjaar) en regiovergaderingen (najaar), met workshops/thema’s. 
• Klankbordgroep: onafhankelijke monitoring & toetsing resultaat/inzet 

afdelingsmanagement (jaarplan en voortgangsrapportages o.b.v. aantal meetbare 
prestatie-indicatoren hanteren we hierbij als structuur) 

• Werkoverleg met Bondsbureau 
• Vrijwilligersbeleid (ZuidWest kader en verenigingsgericht) 
• Communicatie (overgang naar nieuwe website juni 2015; mailings) 
• Vermarkten tafeltennissport: mogelijkheden subsidies en sponsoring, toetsing grijze 

leden, contact met nevenbonden 
• Vertegenwoordiging afdeling ZuidWest in landelijke overlegstructuur. 
• Implementatie bestuurlijke vernieuwing 2015-2016 (organisatorisch & financieel) 
 
Speciale aandacht 
• 2015 

o overgang naar nieuwe website (vanuit landelijk), voor 1 juli 2015, daarna 
aandacht voor informatieverstrekking op de website 

o monitoren/aansluiten bij landelijke bestuurlijke ontwikkelingen  
• 2016 

o aandacht voor informatie op de website 
o monitoren/aansluiten bij landelijke bestuurlijke ontwikkelingen 

 
 
Stimuleringsregeling 2015 
 
Voorstel: Voortzetting stimuleringsregeling 2014 met een beperkte bezuiniging. 

o € 1.800: Verenigingsontwikkeling 
! € 1.000: Ledenwerving (Table Stars, beginnerstoernooien, samenwerking 

verenigingen t.b.v. ledenwerving, -opvang en -behoud) 
! €    500: Opleidingen 
! €    300: Ondersteuning lokale toernooien 

o € 2.000: Topsport 
! € 1.000: compensatie ontbreken financiële impuls vanuit Zoetermeer 
! € 1.000: toernooien die vanuit de afdeling georganiseerd of ondersteund 

worden (Jeugdranglijstweekend, Afdelingskampioenschappen) 
o € 30.000: Accommodatiefonds ZuidWest 

! aanpassing en verbetering eigen accommodaties verenigingen ZuidWest 
 
De stimuleringsregeling 2015 is hierboven apart gespecificeerd. In de reguliere begroting 
2015 is de regeling budgettair opgenomen onder de reguliere ‘lasten’ van Wedstrijdzaken, 
Opleidingen, Breedtesport Verenigingsondersteuning – Overig en Topsport. 
 
Stimuleringsregeling 2016 
 
Voorstel: meer specifiek inzetten n.a.v. activiteiten uit het jaarplan, koppelen aan monitoren 
resultaten en aan grijze ledenbeleid. 
 
 


