Werving en behoud van kaderleden
Een vrijwilligersvisie, ook iets voor uw tafeltennisvereniging?
Waarom

Vrijwel iedere sportvereniging kent het als een potentieel knelpunt: de
beschikbaarheid van vrijwilligers. Bij de meeste tafeltennisverenigingen is dat niet
anders. Het is geen nieuw probleem, maar wordt vooral in de laatste jaren door een
aantal omgevingsfactoren versterkt. We gebruiken onze vrije tijd anders, de
betrokkenheid bij sportverenigingen is minder, er wordt ook door andere organisaties
steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers, de potentiële vrijwilliger wil
duidelijkheid over de taak en de (beperkte) tijdsinzet, enz.
Die veranderende (externe) omstandigheden worden niet altijd als zodanig herkend
en in de eigen vereniging de aandacht gegeven die het verdient.
Tafeltennisverenigingen die als een vitale vereniging de toekomst in willen dienen
over dit onderwerp na te denken en zo nodig passende maatregelen te nemen.

Wat

De NTTB biedt daarom de aangesloten verenigingen de mogelijkheid om:
• met elkaar te praten over ieders ervaringen en oplossingen;
• kennis te maken met voorbeelden van elders;
en op basis daarvan:
• een goede analyse van de huidige situatie te leren maken;
• een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen;
• ook te kijken naar een efficiënte organisatie;
• die nieuwe visie om te kunnen zetten in een plan van aanpak;
• die nieuwe ideeën ook werkelijk in te zetten binnen de vereniging.
Kortom, een project op het gebied van vrijwilligers waarbij tafeltennisverenigingen
niet mogen ontbreken, willen zij als een vitale vereniging de toekomst ingaan.

Hoe

Dit alles wordt gepresenteerd in een tweetal bijeenkomsten, uitgevoerd door de
Sportraad Zuid-Holland en georganiseerd daar de regio West van de NTTB. De
bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De deelnemers ontvangen een speciaal voor deze bijeenkomsten ontwikkeld
werkboek.

Wanneer en waar

De twee bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavonden 26 april en 24 mei
2005 in de kantine van de tafeltennisvereniging Dordrecht, Visserstuin 7, 3319 LL
Dordrecht, telefoon 078-6165726.

Deelname

Deelname staat open voor alle (potentiële) kaderleden van de bij de NTTB
aangesloten tafeltennisverenigingen. Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden. Een idee om met meerdere vrijwilligers per vereniging deel te nemen?

Dan kan je elkaar steunen bij het “vertalen” van het besprokene in de eigen
vereniging.

Aanmelden

Aanmelden kan bij:
Jack Holten (voorzitter commissie breedtesport NTTB-afdeling West)
Legatostraat 30, 3223 PM Hellevoetsluis
Dat kan ook telefonisch:
0181-319215 (momenteel moeilijk bereikbaar; spreekt u a.u.b. het
antwoordapparaat in)
of per e-mail:
holten@nttb-west.nl

Routebeschrijving tafeltennisvereniging Dordrecht

De zaal van ttv Dordrecht blijkt voor verenigingen moeilijk vindbaar. Desalniettemin is
het makkelijk als u de volgende routebeschrijving in acht neemt:
Vanaf de A-15:
Afslag Dordrecht
Neem de randweg, de N3
Neem de afslag "Pontveer Werkendam"
Onderaan de stoplichten rechts richting "Pontveer Werkendam"
Blijf rechtdoor rijden totdat "pontveer Werkendam" bij de verkeerslichten naar rechts
wordt gestuurd
daar gaat u links af en rijdt u onze parkeerplaats op
Vanaf de A-16:
Afslag Dordrecht/ 's-Gravendeel
Neem de randweg, de N3
Neem de afslag "Pontveer Werkendam"
Onderaan de stoplichten rechts richting "Pontveer Werkendam"
Blijf rechtdoor rijden totdat "pontveer Werkendam" bij de verkeerslichten naar rechts
wordt gestuurd
daar gaat u links af en rijdt u onze parkeerplaats op
Met openbaar vervoer:
Lopend circa 5 minuten vanaf Station Dordrecht Stadspolders
Of neem vanaf het Station Dordrecht Centraal bus 4 richting Stadspolders, waar je
bij halte Recklinghausenweg dient uit te stappen.

