WAT DOET DE NTTB VOOR U ?
De Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van 34.000 leden en 600 verenigingen.
Wat houdt dit concreet in voor uw tafeltennisvereniging en de individuele leden ?

De NTTB vertegenwoordigt
34.000 tafeltennissers onder één paraplu. De NTTB vertegenwoordigt het Nederlandse tafeltennis
richting overheid, andere sportorganisaties, de pers, het buitenland en het bedrijfsleven. Met
34.000 leden en 600 verenigingen is de NTTB goed in staat om de belangen van tafeltennissend
Nederland te behartigen. De NTTB is nationaal aangesloten bij de landelijke sportkoepel
NOC*NSF. Internationaal vertegenwoordigd de NTTB Nederland bij de ETTU (Europese
Tafeltennisbond), ITTF(wereld tafeltennisbond) en IOC (olympisch)

Competitie & Toernooien






Competitie- De NTTB-competitie is een krachtig fundament van onze organisatie.
Wekelijks spelen duizenden met plezier hun competitiewedstrijden. Zowel landelijk als in de
afdelingen staat de NTTB garant voor de organisatie en bewaking van alle competities, van
recreantenklasse tot eredivisie.
Toernooien- De NTTB biedt de leden jaarlijks een groot aantal toernooien aan.
Meerkampen voor jong en oud in vele categorieën, jeugdranglijsttoernooien, afdelingskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen in verschillende categorieën,
Jeugdcup, Masters etc. De NTTB ondersteunt verenigingen bij de organisatie en zorgt
ervoor dat materiaal (tafels) en kwaliteit gegarandeerd zijn. Ook wordt ervoor gezorgd dat
ranglijsten en licenties goed worden bijgehouden.
Evenementenagenda- De NTTB maakt en beheert jaarlijks de evenementenagenda,
waarin alle NTTB toernooien zijn opgenomen en zorgt voor een goede afstemming van de
planning tussen de verschillende evenementen en de competitie.

Topsport


Topsport, Talentherkenning en Talentontwikkeling- Nederland heeft in de loop der jaren
vele sterke topspelers voortgebracht. Ook nu beschikt Nederland over absolute toppers. Li
Jiao bijvoorbeeld won recent de Europese Top-12 en de damesploeg is twee keer op rij
Europees Kampioen geworden. Ook bij de Sporters met een Beperking boeken onze
toppers topprestaties met medailles op EK’s, WK’s en Paralympische Spelen. Aan de
tafeltennistop kom je niet zomaar. Daar gaat jarenlange trainingsarbeid en goede
begeleiding aan vooraf. De NTTB steekt veel energie in de ontwikkeling van
tafeltennistalent.
Er zijn NTTB-selecties in alle leeftijdscategorieën. Deze spelers worden intensief begeleid
door professionele trainers en worden afgevaardigd naar buitenlandse toernooien om de
Nederlandse vlag hoog te houden. Uitgebreide informatie over de Topsportstructuur is te
vinden op www.nttb.nl.



Websites- Via www.nttb.nl wordt iedereen op de hoogte gehouden van alle tafeltenniszaken. Competitie- en toernooiuitslagen zijn snel via de website te bekijken, maar er is ook
veel informatie te vinden op het gebied van ledenwerving en andere vormen van
verenigingsondersteuning. De acht NTTB-afdelingen beschikken bovendien over een eigen
afdelingswebsite waarmee de leden nog meer op maat worden geïnformeerd. Alle
verenigingen krijgen een eigen NTTB-webadres aangeboden. De NTTB-website werd in
2009 meer dan 1 miljoen keer bezocht.

Communicatie









Nieuwsbrieven- In het verleden werd een NTTB nieuwsbrief per post naar alle leden
toegezonden. Vanaf najaar 2010 zal een digitale nieuwsbrief aan alle leden worden
verzonden.
Verenigingsmailing- De Verenigingen worden d.m.v. verenigingsmailings op de hoogte
gehouden van activiteiten en mogelijkheden die direct betrekking hebben op het wel en
wee van de vereniging.
Nieuwe administratiesystemen- De NTTB ontwikkelt nieuwe administratiesystemen
(NAS) waarmee verenigingen gemakkelijker en beter hun ledenadministratie en competitieadministratie kunnen verzorgen. Wedstrijduitslagen zijn nog eerder bekend en men hoeft
niet meer te wachten op het wekelijkse competitiebulletin maar kan alles meteen bekijken
op de website. De uitslagen en standen vanuit de competitiemodule van NAS worden vanaf
de najaarscompetitie 2010 op de landelijke en afdelingswebsites gepubliceerd.
Pers- De pers wordt middels persberichten door de NTTB op de hoogte gehouden van de
belangrijke tafeltennisactualiteiten. Daarnaast heeft de NTTB haar eigen internet
televisiekanaal: www.tafeltennis.tv Hier staan niet alleen reportages op van NK en Masters,
maar ook van andere toernooien en evenementen. Ook verenigingen kunnen hier gebruik
van maken en filmpjes/ reportages laten maken en plaatsen.
Promotie- De NTTB brengt tafeltennis onder de aandacht en stimuleert waar mogelijk de
kennismaking met de tafeltennissport. Ondersteuning bij lokale initiatieven zoals
sportmarkten, tafeltennis op TV, Het Kindertafeltennisfeest, clinics en De Nationale
Sportweek.

Verenigingsondersteuning









VerenigingsondersteuningDe NTTB ondersteunt verenigingen op verschillende
manieren. Zo helpt de NTTB verenigingen bij de regeling van combinatiefuncties
(www.combinatiefuncties.nl) en biedt de NTTB ondersteuning richting de gemeente om een
combinatiefunctionaris toegewezen te krijgen. In het project Samen Vooruit wordt tussen de
voorbeeldverenigingen en de NTTB samengewerkt om gebruik te maken van elkaar kennis
en te leren van elkaars ervaringen. Vragen van verenigingen beantwoordt de NTTB zelf of
de NTTB maakt gebruik van partners als NOC*NSF, provinciale sportraden en gemeentes
om de vereniging te helpen.
Accommodatie- Accommodaties zijn een belangrijk aandachtspunt in de sport. De NTTB
loopt voorop met de ondersteuning van haar verenigingen op het gebied van
accommodatievraagstukken. Jaarlijks doen veel verenigingen een beroep op de
deskundigheid van de NTTB-accommodatieconsulent Peter van Mil. Dat gaat van vragen
over vloer en licht tot aan bouwtekeningen en bemiddeling met gemeentes en architecten
bij nieuwe of verbouwde speelaccommodaties. Tientallen verenigingen profiteren jaarlijks
van deze deskundige ondersteuning.
Juridisch- De NTTB heeft een samenwerkingsovereenkomst met B&G Consultancy voor
hulp bij wanbetalers. Daarnaast heeft de NTTB afspraken met Kaarls Brech en Diels
advocaten, waar ook verenigingen tegen gereduceerd tarief gebruik van kunnen maken.
Ondersteuningsprojecten- NTTB-verenigingen kunnen een beroep doen op diverse
ondersteuning van externe deskundigen. Wanneer nodig wordt de vereniging d.m.v. een
langer ‘verenigingsondersteuningsproject’ bijgestaan. Dit kunnen bijv. projecten zijn m.b.t.
het opzetten van vrijwilligersbeleid, fusieplannen, of samenwerking met de gemeente. De
NTTB helpt door het inzetten van haar sportnetwerk bij het vinden van de juiste loketten.
Daarnaast heeft de NTTB zelf een aantal projecten (op dit moment Oog-hand coördinatie,
gehandicaptenproject voor breedtesport, Samen Vooruit, Kindertafeltennisfeest) die zij
actief samen met verenigingen uitvoert.
Kindertafeltennisfeest- Deze tafeltennisintroductie voor basischoolleerlingen is een
jaarlijks terugkerend evenement. Verenigingen worden ondersteund met materiaal en
advies.

Opleidingen





Trainersopleidingen- Voor iedere vereniging is het hebben van een trainer van
levensbelang voor het behoud van leden en voor de ontwikkeling van spelers. Jaarlijks
worden diverse cursussen gegeven op de verschillende niveau’’s. Onlangs zijn al onze
opleidingen vernieuwd en door het Ministerie van VWS gecertificeerd. De niveau’s die wij
aanbieden gaan van TT (Tafeltennistrainer) 1 tot en met 4. Niveau 5 wordt door NOC*NSF
verzorgd. De NTTB bewaakt het niveau van de opleidingen en zorgt ervoor dat de
opleidingen voldoen aan de modernste maatstaven. Bij de opleidingen wordt gebruikt
gemaakt van een Elektronische Leeromgeving die door de NTTB wordt onderhouden.
Scheidsrechtersopleidingen- De NTTB leidt aankomende scheidsrechters op voor alle
niveaus.
Lesmateriaal- De NTTB beschikt over zeer modern lesmateriaal. Denk hierbij bijv. aan De
Leskaarten, HOI en Superstar en het nieuwe cursusboek Jeugdbegeleiding. Al deze
producten vormen een krachtige ondersteuning bij de kennismaking, opvang en
ontwikkeling van nieuwe tafeltennissers.

Collectieve afspraken en kortingen
De NTTB maakt collectieve afspraken met partners waardoor verenigingen en leden kunnen
profiteren van kortingen. Bijvoorbeeld:
 Collectieve ongevallenverzekering- Iedere NTTB-er is verzekerd tegen ongevallen en
schade. Een NTTB-lid is aanmerkelijk beter verzekerd dan een niet NTTB-lid.
 Videma- Verenigingen profiteren van fikse collectieve kortingen op de rechten voor het
gebruik van audiovisuele apparatuur in de kantines
 Ecotaks- De NTTB zorgt ervoor dat de NTTB-verenigingen een deel van de betaalde
energierekening via de ecotaks-regeling van het Ministerie van VWS terugkrijgen.
 Sena- Verenigingen profiteren van collectieve kortingen op de rechten voor het gebruik van
muziek in de kantines.
 FBTO- NTTB-leden krijgen extra kortingen op hun autoverzekering, ziektekostenverzekering, uitvaartverzekering etc. indien zij verzekerd zijn bij FBTO.
 De Nationale Sportpas – De Nationale Sportpas is de NTTB- lidmaatschapskaart waar
een heel scala aan kortingen aan verbonden zit. Kortingen die flink kunnen oplopen. Zo
biedt Perry Sport bijvoorbeeld 7,5 % korting op alle producten aan de sportpashouders,
maar ook Expert en FBTO zijn bedrijven die fikse kortingen voor de Sportpashouders
aanbieden. In de toekomst zal het aanbod nog verder uitgebreid worden en ook steeds
verder afgestemd worden op individuele verenigingen en leden.

WK2011


Van 8 tot en met 15 mei 2011 worden in Nederland de Wereldkampioenschappen
Individueel georganiseerd. Dit mega-evenement vindt plaats in Ahoy, Rotterdam. In
aanloop naar het WK start de NTTB een WK Breedtesportcampagne. Met deze campagne
wil de NTTB de huidige en potentiële leden bereiken en samen met verenigingen clinics en
evenementen als ‘Rondje om de Tafel’, Kindertafeltennisfeest, etc. organiseren. Deze
campagne zal starten in september 2010.
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