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Geachte verenigingsbestuurder,
Ouders zijn een onmisbare groep vrijwilligers binnen uw vereniging. De wijze waarop u ze betrokken weet
te krijgen, zegt vaak veel over het clubgevoel. Ouders zijn graag betrokken bij hun kind en hebben er veel
voor over dat hun kind sport in een prettige omgeving.
De afdeling Oost houdt in samenwerking met het NTTB bondsbureau dit jaar een proef om ouders via de
Tafeltennisbegeleider 1 opleiding te enthousiasmeren actief te worden als begeleider van een jeugdteam.
Veel ouders rijden immers al van en naar wedstrijden en toernooien. Ze vinden het heel leuk om meer te
weten te komen over de sport van hun kind, vooral als ze zelf niet uit het tafeltennis komen.
Tafeltennisbegeleider 1 is door elke vereniging aan te vragen bij de NTTB (onbeperkt aantal deelnemers:
€250 euro). De enige voorwaarde is dat de tweedaagse opleiding ook openstaat voor leden van andere
verenigingen. Organiseer het dus samen met een bevriende club. Als een certificaat behaald wordt, krijgt
u in 2013-2014 van de NTTB 25 euro per geslaagde kandidaat terug, met een maximum tot 250 euro.
Bij de opleiding hoort een heel mooi en handig boekwerk: Jeugdbegeleiding. Hierin staat de basis wat
een ouder of begeleider moet weten over de tafeltennissport, van regels tot aan mentale aspecten aan
toe. Natuurlijk ook wat tips hoe het kind de juiste positieve coaching mee te geven.
Het boekje Jeugdbegeleiding bieden we tot eind dit jaar aan voor een zeer lage prijs. Dit omdat we graag
zien dat uw bestuur alle ouders dit boekje cadeau doet. Ouders die echt geïnteresseerd zijn, zullen dan
ook aan u kenbaar maken dat ze de TT1 opleiding willen gaan volgen.
Tot 31 december kosten 10 boekjes Jeugdbegeleiding €17,- exclusief verzendkosten. Meerdere
exemplaren aanschaffen gaat ook per 10 stuks. Bestellen kan via opleidingen@nttb.nl. Zo lang de
voorraad strekt.
Maak gebruik van deze unieke aanbieding om meer ouders te betrekken bij het kader van uw club.
Daarbij wens ik u veel succes.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Michiel S. de Korte
Coördinator Opleidingen
opleidingen@nttb.nl

OFFICIAL SUPPLIER

OFFICIAL PARTNERS

SOCIAL MEDIA
@tafeltennis

facebook.com/tafeltennis

Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer • Telefoon 079 343 81 40 • Fax 079 343 81 50
bondsbureau@nttb.nl • www.nttb.nl • www.tafeltennis.tv • KvK Haaglanden 40408030

