Het Kinder Tafeltennisfeest, weer met goede moed van start.
Op woensdag 15 september jl. is er een landelijke bijeenkomst geweest waarbij het Kinder Tafeltennisfeest
(KTTF) 2003/2004 geevalueerd werd. Daarbij zijn de kritische opmerkingen die op veel formulieren vermeld
werden, uitgebreid aan de orde geweest. De resultaten van deze besprekingen waren zeer bemoedigend. Op een
aantal punten komt de NTTB volledig tegemoet aan de kritische opmerkingen. Zo komen er dit jaar mooie grote
kleurrijke posters die U per post worden toegestuurd en komen de materialen op een vroeger tijdstip
beschikbaar op de website van de NTTB. Op verzoek kunnen een aantal van deze formulieren ook per post
verstuurd worden. Over de attenties voor de kinderen wordt op dit moment nog overleg gevoerd. Ook deze
aandenkens komen vanaf oktober al voor U beschikbaar.
Daarom nodig ik U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan dit evenement.
Jaarlijks nemen tussen de 150 en 200 verenigingen deel aan dit evenement. Ook dit jaar gaat het weer van start.
In en rondom de kerstvakantie kunnen kinderen van de basisscholen bij de dichtstbijzijnde vereniging meedoen
aan deze gezellige tafeltennisdag.
Wat is het Kinder Tafeltennisfeest?
De kinderen maken via spelvormen en wedstrijdjes kennis met tafeltennis. De leeftijd van de kinderen kan
variëren van 6 t/m 12 jaar. U bepaalt zelf welke kinderen U uitnodigt. Het doel is dat kinderen een gezellige
tafeltennisdag hebben, waarbij niet de prestatie maar het kennismaken met de tafeltennissport voorop staat. Het
organiseren van dit evenement biedt prima mogelijkheden voor Uw vereniging om de tafeltennissport te
promoten. Aansluitend kunt U de deelnemers bijvoorbeeld uitnodigen voor een aantal kennismakingslessen.
Ondersteuning van de N.T.T.B.
De NTTB ondersteunt U met diverse materialen (handleiding voor de vereniging, begeleidende brief
voor scholen, inschrijfformulier en bevestigingsbrief voor kinderen). Vanaf begin oktober zijn deze
beschikbaar via de website van de NTTB – www.nttb.nl (klik daarna op jeugdprojecten en vervolgens
op kindertafeltennis) doch op verzoek kunnen ze ook aan U worden toegezonden.
Er worden 2000 grote kleurrijke posters beschikbaar gesteld voor de verenigingen die op de scholen
kunnen worden neergehangen. Op het aanmeldingsformulier gelieve U het aantal gewenste posters op te
geven. Dez posters worden U rond 15 oktober a.s. per post toegestuurd.
Er wordt gezorgd voor een leuke attentie voor alle deelnemers. Hierover wordt momenteel nog overleg
gevoerd doch vanaf oktober komen deze beschikbaar voor de verenigingen.
Als bijdrage in de organisatiekosten stelt de afdeling E. 1.135,-- beschikbaar die over de deelnemende
verenigingen worden verdeeld
Er zijn afdelingscoördinatoren aangesteld waarbij U terecht kunt met eventuele vragen over dit
evenement.
Wat staat U te doen?
Vanaf 22 september staan de wervingsbrief en het aanmeldingsformulier op de website van de NTTB of worden
deze aan de bekende contactpersonen via e-mail toegestuurd.. Indien Uw vereniging deze bescheiden per post
toegestuurd wilt krijgen dan kunt U contact opnemen met ondergetekende.
U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor 10 oktober a.s. te retourneren aan ondergetekende.
Mocht U nog vragen hebben dan kunt U ten alle tijden telefonisch of via e-mail contact opnemen met
ondergetekende.
Wij rekenen op een zo groot mogelijke deelname.
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