Nota VTV 2014
In ons meerjaren beleidsplan staat o.a. dat we de breedtesport promoten en
ledenwerving belangrijk vinden.
De speerpunten voor de komende jaren zijn:
1. Ledenwerving en –behoud ( en dan met name gericht op de jeugd).
2. Werving van vrijwilligers en behoud (eveneens het aantrekken van een
vrijwilligers- coördinator)
Het één staat niet los van het ander.
1. Onze jeugdafdeling is de afgelopen jaren flink geslonken. Om ervoor te
zorgen dat we weer aanwas krijgen van jeugd, hebben we een plan
opgesteld.
Dit plan houdt in het kort in:
- Ieder jaar 1 of 2 jeugdwervingsacties.










Dit jaar (2014) zullen in de maand april bij VTV tafeltennislessen aan
scholen worden gegeven. Dit gebeurt onder leiding van Li Dong (speelster
dames eredivisieteam) en Jasper Eijpe (speler Heren 3). De lessen worden
aangeboden d.m.v. Table Stars (een lespakket dat is samengesteld door
de NTTB). Dit aanbod geldt voor de groepen 3 t/m 6.
Na deze clinics worden 4 vervolglessen aangeboden, die eveneens door LI
en Jasper verzorgd worden. De laatste les zal een ouder/kind les zijn. Dit
om de ouders direct te betrekken.
Uiteindelijk kunnen de kinderen lid worden. Ze krijgen dan een gratis batje
en een trainingsshirt van Game11.
Door deze scholenactie en het vervolgtraject hopen we jeugdleden te
krijgen.
Hieraan gekoppeld zullen we met onze huidige jeugdleden flyers in
Nieuwegein-Zuid en Vreeswijk ronddelen.
Basisscholentoernooi of een tafeltennisfeest voor de groepen 7 en 8.
2 x per jaar een clinic voor de naschoolse opvang (Kind & Co).

Ledenwerving is stap 1; ledenbehoud is stap 2.
Als we eenmaal jeugdleden binnenkrijgen, dan is het van belang deze leden goed te
begeleiden.
Dit vereist planning vooraf:




Voldoende kader beschikbaar stellen (ondersteund met oudere
jeugdleden)
Ouders betrekken bij de vereniging (begeleiding, bar, evenementen etc.)
Vrijwilligers voor een jeugdcommissie (ouders en leden)

2. Naast onze nieuwe toernooicommissie, die zich bezighoudt met 2 externe
toernooien ( Klaas Meerveldtoernooi en OTC toernooi) en de interne
toernooien (clubkampioenschappen, dubbelcup, ouder/kindtoernooi,
vriendjestoernooi etc.) willen we graag andere commissies gaan
samenstellen.
Dit is alleen haalbaar als we voldoende vrijwilligers hebben om dit te dragen.
Vrijwilligers zijn het behoud van een vereniging. Het gaat natuurlijk niet alleen
om commissies. Leden of groepjes leden die niet in een commissie willen
zitten, maar een klein project willen doen, zijn van harte welkom. Dit kan zijn:
af en toe een bardienst draaien, een keer coachen tijdens een toernooi, 1x per
jaar een evenement organiseren etc.
Om dit alles te kunnen realiseren, willen we samen met de leden gaan
bekijken of het samenstellen van de hier onderstaande commissies in de
komende jaren haalbaar is:
o
o
o
o
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Barcommissie
Jeugdcommissie
Ontspanningscommissie (tafeltennis en niet tafeltennisactiviteiten)
Websitecommissie

