1. Sport voor iedereen
Workshopleider: Mark Schuurman (NOC*NSF, docent traject ‘Sport voor iedereen’)
Sport draait om plezier. Maar hoe zorg je nu dat iedereen met plezier sport? Dat krijg je alleen voor
elkaar als je weet om te gaan met verschillen. Bijvoorbeeld afkomst, seksuele voorkeur, uiterlijk en
talent. Iedereen is welkom op de vereniging, maar voelen mensen dat zelf ook zo? Vaak valt het niet
eens op dat iemand wordt buitengesloten.
Mark Schuurman neemt je mee in de manieren waarop je hier als bestuurder mee om kunt gaan. Hoe
je ervoor kunt zorgen dat daadwerkelijk iedereen zich thuis gaat voelen bij jouw vereniging. Want het
is zonde als nieuwe leden met passie voor tafeltennis bij je vereniging binnenkomen, maar al snel
weer vertrekken omdat ze zich niet thuis voelen. Mark deelt met je hoe je ervoor kunt zorgen dat
iedereen zich op zijn of haar plek voelt bij jouw vereniging, geeft voorbeelden en helpt je bij het
bepalen van de acties die jij als bestuurder kunt nemen.
2. Samen sta je sterk(er)
Workshopleider: Manon Zwakenberg (Sportservice Doetinchem, verenigingsondersteuner)
Niet voor niets hoor je mensen vaak zeggen, alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Deze
uitspraak zal in veel gevallen ook opgaan voor (ondernemende) tafeltennisverenigingen.
Samenwerken kan op veel verschillende vlakken, met veel verschillende partijen en heel of minder
intensief.
Ook in Doetinchem hebben ze veel ervaring met dit soort samenwerkingen. Van verenigingen die
samen op het sportpark maatschappelijke projecten uitvoeren en vrijwilligers uitwisselen tot clubs die
samen eenmalig een aanbod verzorgen tijdens de Nationale Sportweek. Ook is het aanstellen van
een sportparkmanager een wens voor de toekomst. Manon tafeltennissende zelf jaren bij TTV
Hoonhorst en begeleidt onder andere verenigingen om dit soort samenwerkingen te realiseren.
Tijdens de workshop gaat ze in op de mogelijkheden die samenwerking biedt aan jouw vereniging en
verkennen jullie samen welke stappen je kunt zetten om te realiseren.
3. Lang Leve de Sportouder
Workshopleider: Mariska de Boer (NTTB, docent workshop Lang Leve de Sportouder)
Ouders zijn voor sportende kinderen heel belangrijk. En natuurlijk ook leuk. Dat wil zeggen, als ze
bewust langs de lijn staan en nadenken over wat ze wel en niet doen als het gaat om het
aanmoedigen en begeleiden van hun sportende kind. Helaas blijkt uit de praktijk dat veel ouders daar
niet echt bij stil staan, wat maakt dat ze te fanatiek, negatief of onhandig langs de lijn staan. Met alle
gevolgen van dien. Wat maakt die ouders nou zo fanatiek, wat is de impact van de emoties en het
gedrag van ouders op een kind en natuurlijk: hoe kun je er als verenging of coach mee omgaan? We
gaan er in deze workshop mee aan de slag. Een workshop vol praktische theorie, praktijkvoorbeelden
en handige tips voor verenigingen en coaches.
4. Aan tafel met…
Tafelheer: Jan Simons (NTTB, voorzitter hoofdbestuur)
Als bestuurder heb je met veel verschillende organisaties te maken, met de gemeente, maar natuurlijk
ook met het bondsbureau, het hoofdbestuur en de bondsraad. Voorzitter Jan Simons gaat graag met
je in gesprek over alle onderwerpen waar jij als bestuurder behoefte aan hebt. Dat kan het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan van de Tafeltennisbond zijn, de competitie, problemen waar jij met je vereniging
tegenaan loopt, jij geeft als bestuurder aan wat je graag wilt bespreken.

5. De tafeltennisaccommodatie als thuis voor iedereen
Workshopleider: René van Genugten (Never Despair, lid commissie accommodatie)
Iedere vereniging heeft te maken met een accommodatie, soms is de vereniging eigenaar, soms huurt
de vereniging maar heeft wel een eigen kantine en soms huurt de vereniging de vereniging alles. Wat
geen verschil maakt, is dat we graag willen dat iedereen zich thuis voelt in de
tafeltennisaccommodatie.
Never Despair heeft kortgeleden haar nieuwe accommodatie geopend. De wijze waarop de vereniging
de inrichting van de accommodatie heeft aangepakt, is bijzonder. Met behulp van een eigen
accommodatiecommissie en een binnenhuisarchitect hebben ze bekeken hoe ze de accommodatie en
kantine een echte huiskamer voor iedereen kunnen maken. Leden zijn gevraagd naar hun mening,
maar er is ook nagedacht over wat toekomstige leden en doelgroepen willen in een accommodatie.
Ron leidde dit proces en neemt je graag mee in de wijze waarop Never Despair dit aangepakt heeft en
denkt met je mee over de wijze waarop je een dergelijk resultaat met jouw accommodatie kunt
bereiken.
6. Vrijwilligers werven: op deze manier gegarandeerd succesvol!
Workshopleider: Ted van der Bruggen (ontwikkelaar en docent ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’)
Wil je weten hoe iedere tafeltennisvereniging gegarandeerd (!) over voldoende vrijwilligers kan
beschikken. Al meer dan 1500 sportverenigingen in Nederland hebben met de methode ‘Meer
Vrijwilligers in Kortere Tijd’ succesvol vrijwilligers geworven. Vaak geven de nieuwe vrijwilligers een
nieuw elan aan de verenigingen; er ontstaat een nieuw beleid. Jongere vrijwilligers bedenken nieuwe
strategieën voor hun club of er ontstaat een nieuw organogram omdat er voldoende vrijwilligers blijken
te zijn. Dankzij deze methode worden de taken binnen de club uitgevoerd door de mensen die daar
het meest geschikt voor zijn.
Aan de hand van deze praktijkgerichte aanpak krijg je tijdens deze workshops direct adviezen en een
stappenplan mee naar huis. Deze workshop is een must voor iedere bestuurder die de
tafeltennisvereniging toekomstbestendig wil maken!
7. Bestuurlijke vernieuwing: Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken
Workshopleider: Bas van der Heijden (NOC*NSF, projectleider bestuurlijke vernieuwing)
Heb je ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Ben je op zoek naar
oplossingen voor spelende problemen? Of heb je als vereniging veel ambities en zie je dat
verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang van de je club? Dan is deze workshop
iets voor jou.
Tijdens de workshop wordt besproken wat een divers bestuur oplevert, voor de vereniging én voor jou
als bestuurder zelf. Bijvoorbeeld hoe dit bijdraagt aan een optimale sfeer, dynamiek en betrokkenheid.
Een ondernemend en divers samengesteld bestuur heeft een positieve werking op de vereniging. We
bespreken hoe je dit thema bespreekbaar maakt binnen je club en verandering kunt realiseren.
Bijvoorbeeld het nut van een aftreedrooster, werving nieuwe bestuursleden en een goede overdracht.
8. Leer mij het zelf doen
Workshopleider: Paul Scheltes (NOC*NSF, kerndocent en opleider voor opleiders)
Als bestuurder sta je vaak voor uitdagingen bij het organiseren van activiteiten in je vereniging.
Natuurlijk regel je de routinezaken van tevoren met alle vrijwilligers, maar in de praktijk kom je vaak
genoeg voor problemen te staan die het bestuur dan mag oplossen of oppakken. En soms denk je
een goede nieuwe vrijwilliger gevonden te hebben, maar blijkt deze zijn taken niet zelfstandig uit te
kunnen voeren.
Deze workshop, aan de hand van meesteropleider Paul Scheltes, gaat over hoe je als bestuurder
ervoor kunt zorgen dat je niet zelf alle gaten dicht maar dat je de beschikbare vrijwilligers stapsgewijs
kunt leren dit steeds meer zelf te gaan doen. Je krijgt tips over hoe je de begeleiding goed kunt
neerzetten, zodat je na het congres direct aan de slag kunt.

