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Het Kinder Tafeltennisfeest is nog steeds het grootste landelijke project waar
ook dit jaar weer ruim 130 verenigingen aan hebben deelgenomen. Ondanks
dat we nog niet alle evaluatieformulieren hebben ontvangen, geven we u
alvast een korte terugblik!
Ter info: Wat is het Kinder Tafeltennisfeest?
Verenigingen stellen aan de hand van een handleiding een leuk programma
op voor kinderen van de basisschool. Met diverse materialen zoals standaard
brieven, posters en kleine aandenkens worden de verenigingen door de NTTB
ondersteund. Medio oktober meldt de vereniging zich aan bij de afdelingscoördinator en daarna gaat ‘de molen draaien’.

Het samenspel: De vereniging én de NTTB
Uit de evaluatie blijkt dat…
- er ruim 130 verenigingen hebben deelgenomen en naar schatting
een kleine 10.000 kinderen
- dat de organisatie vanuit de NTTB gemiddeld als voldoende wordt
ervaren
- de communicatie gemiddeld ruim voldoende scoort
- de (bruikbaarheid van de) materialen als voldoende of hoger wordt
gewaardeerd, de beschikbaarheid via internet ruim voldoende is en
de overige materialen tijdig zijn ontvangen (posters en rebuskaart)
- de acties in de vorm van de rebuskaart en schoolverslag als
onvoldoende werd ervaren. In ieder geval werd het bijplakken van
extra postzegels als een groot bezwaar beschouwd.
- het merendeel van de verenigingen wil volgend jaar weer het
Kinder Tafeltennisfeest organiseren.
De teamplayers: de vereniging, school en kinderen
- de spelvormen uit de handleiding waren goed bruikbaar en de kinderen
hebben hier enthousiast op gereageerd
- de communicatie met scholen is erg wisselend. Bij negatieve ervaring
reageert de school niet of doet weinig aan stimulering van de kinderen
- het merendeel van de verenigingen organiseert een follow-up en zoekt de
lokale publiciteit (en krijgt deze ook)
Bruikbare suggesties en ideeën voor volgend jaar:
- geen ‘refund-actie’, eventueel wel een prijsvraag
- een uitwisselingsforum voor verenigingen
- het Kinder Tafeltennisfeest in de herfstvakantie i.v.m. andere activiteiten
- meer ruimte voor verenigingsgegevens op de poster
- samenwerken met andere verenigingen d.m.v. gezamenlijke organisatie
(kostenbesparing)
Wilt u meedoen met het Kinder Tafeltennisfeest? Neem dan gerust eens contact op met de afdeling
Breedtesport van de NTTB (tel. 079-3438140) of kijk eens op de website www.nttb.nl.

