
 
 
 
Aan: alle NTTB-tafeltennisverenigingen in Nederland 
 
 
Onderwerp: Jeugdsportmonitor              Datum: 8 maart 2004 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Jeugdsport is al een aantal jaren onderhevig aan verschillende ontwikkelingen met 
betrekking tot het sportgedrag van de jeugdleden. Het aantal jeugdleden van 14 t/m 18 jaar 
in de georganiseerde sport neemt af; zap-gedrag in de sport, opkomst van andere 
vrijetijdsactiviteiten en het individueel sporten zijn ontwikkelingen waar een sportvereniging 
mee te maken krijgt. Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het belangrijk voor een 
vereniging om rekening te houden met de jeugdleden, de jeugdleden te laten participeren in 
de vereniging en het jeugdbeleid beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de 
jeugd. 
 
Door middel van de Jeugdsportmonitor probeert de NTTB een beter beeld te krijgen van hoe 
goed, of minder goed, de tafeltennisverenigingen scoren op jeugdsport. De 
Jeugdsportmonitor is tevens bedoeld als een doe-het-zelftest om na te gaan op welke 
gebieden jeugdsport binnen uw vereniging verbeterd zou kunnen worden. Zeker als uw 
vereniging bijvoorbeeld een hoge uitval bij de oudere jeugd heeft of het aantal 
jeugdbegeleiders te laag is, loont het de moeite om de test, de Jeugdsportmonitor, in te 
vullen. Maar ook als uw vereniging het idee heeft dat alles goed gaat, kan het voor de 
vereniging en in ieder geval voor de NTTB waardevolle informatie opleveren! 
 
De Jeugdsportmonitor is verstuurd naar alle tafeltennisverenigingen in Nederland. Het beste 
resultaat wordt verkregen als de Jeugdsportmonitor binnen de jeugdcommissie of bestuur 
ingevuld wordt. De Jeugdsportmonitor bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een 
deel met instructies en het tweede deel bestaat uit een aantal stellingen waarover uw mening 
gevraagd wordt. Het is verstandig dat één persoon de instructies voor aanvang van het 
invullen doorneemt. Op deze manier neemt het invullen van de Jeugdsportmonitor tijdens de 
vergadering niet teveel tijd in beslag.  
Wij vragen u een kopie van blz. 7 (algemene informatie) en van blz.14 (scoreformulier) 
vóór woensdag 31 maart 2004 terug te sturen naar het volgende adres: 
 

NTTB, Antwoordnummer 10041, 2700 VB Zoetermeer. 
(een postzegel plakken is niet nodig!). 

 
Een digitale versie van de Jeugdsportmonitor is te vinden op onze website www.nttb.nl. 
De eerste honderd inzendingen zullen beloond worden met een leuke attentie.  
Eind mei brengt de NTTB de verenigingen op de hoogte van de resultaten van het 
onderzoek. Daarna wordt aan de hand van de resultaten bekeken hoe de kwaliteit van 
jeugdsport binnen tafeltennisverenigingen verbeterd kan worden. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
D. Engelaar 
Coördinator accountmanagement 


