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1 Inleiding
Als we om ons heen kijken dan constateren we dat:
! door vergrijzing het aantal leden, dus competitieteams terugloopt
! het aantal verenigingen terugloopt
! toernooien in de huidige omvang met moeite zijn staande te houden
! slechts 7 verenigingen met wisselend succes een jeugdafdeling op de been houden
! enkele verenigingen daarin een regiofunctie vervullen (Die Meede trekt jeugdleden uit
Oosterhout, Batswingers trekt leden uit Chaam en Baarle Nassau)
! de doorstroming van de jeugd naar de senioren moeizaam gaat (zoals bij veel sporten,
en ook in de NTTB)
! verenigingen zonder jeugdafdeling op termijn moeten fuseren dan wel ophouden te
bestaan
! een goede basis(training) voor beginners (jong en oud) vaak ontbreekt
! Verenigingen die zowel NTTB als TTB spelen (Breda, Belcrum, BSM) zowel jeugd als
senioren beter binden
! getalenteerde jeugdleden de uitdaging zoeken bij NTTB clubs met goede
trainingsfaciliteiten. Alleen clubs in de dorpen kunnen de jeugd nog enigszins binden.
TTB De Baronie is opgericht in 1969 en heeft nooit met een beleidsplan gewerkt. Tot midden
jaren tachtig hebben we een ongekende groei doorgemaakt. Daarna trad een kentering op met
een gestage terugloop. Om het tij te keren is een meer pro-actieve houding van bestuur en
verenigingen nodig. Als we niks doen rest ons slechts de vraag: “Wie doet straks de deur dicht?”
Daarom dit beleidsplan.

2 Doelstelling
Wij willen een bond zijn die zijn leden (jeugd en senioren) voldoende mogelijkheden biedt om met
plezier op ieders niveau te tafeltennissen, niet alleen in competitieverband maar ook op
toernooien en bij andere tafeltennisactiviteiten.
Wij willen de continuïteit van de bond en haar verenigingen waarborgen. Daartoe willen we over 5
jaar het aantal (senioren) competitieteams laten stabiliseren (nul-groei) of mogelijk zelfs licht laten
groeien, en de jeugdafdeling met 20% laten groeien.
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3 Seniorencompetitie
Na het hoogtepunt in midden jaren tachtig, trad daarna de kentering op in het aantal
competitieteams en dus klassen. De gestage terugloop lijkt nu enigszins afgezwakt (zie tabel 1).
Seizoen Aantal teams Aantal klassen
1968/9
60
5
1973/4
80
7
1978/9
124
9
1983/4
159
12
1988/9
145
11
1993/4
139
10
1998/9
116
9
2003/4
92
7 (12)
2004/5
89
7 (11)
Tabel 1: Overzicht van aantal teams en klassen door de jaren heen. Merk op dat t/m seizoen
1998-1999 de klassen uit maximaal 14 teams bestonden. Vanaf seizoen 2000-2001 zijn de
klassen maximaal 8 teams groot.
Het doen toenemen van het aantal teams is ons belangrijkste doel. Klachten over het gebrek aan
uitdaging en afwisseling hoor je vooral in de hoogste klassen.
Voorgestelde actie:
! Stel de competitie ook open voor NTTB spelers die in twee competities tegelijk willen
spelen. Dit zorgt voor instroom van nieuwe spelers.

4 Jeugd
Voortgekomen uit een "bedrijvenbond" is er vanaf 1973 ook aandacht voor de jeugd op
e
e
toernooien. Een jeugdcompetitie is na twee mislukte pogingen (1 poging in 1973-1974, 2 poging
in 1980-1981) pas vanaf 1995 structureel gaan draaien.
Naam
Die Meede
Gageldonk
DIOR
STIK
TIOS
Batswingers
Ottva
Hirundo
Bavel

# Leden
25
20
25
20
15
9
8
4
0?

# Begeleiders
3a4
3
1+
1?
3
2
1
1
1?

Oordeel
Gezond
Gezond
Gezond
Redelijk
Redelijk
Kritisch
Kritisch
Kritisch
Kritisch

Tabel 2: Overzicht van verenigingen met een jeugdafdeling. Peildatum mei 2005.
Op dit moment hebben 9 verenigingen een jeugdafdeling. Een gezonde jeugdgroep is minstens
20 leden groot met 2 a 3 trainers / begeleiders. Schommelingen in de groepsgrootte zijn niet te
voorkomen, maar een aantal onder de 15 maakt de groep kwetsbaar. Op dit moment hebben drie
verenigingen een gezonde jeugdgroep, doen 2 het redelijk, en hebben 4 verenigingen een
kritische jeugdafdeling. (Zie tabel 2) Voor toekomstige groei is het jeugdbeleid een absoluut
speerpunt.
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Voorgestelde acties:
! Stel onze jeugdcompetitie ook open voor NTTB spelers / teams; hoe meer teams, hoe
meer afwisseling. Hierbij zijn jeugdspelers die landelijk spelen uitgesloten, vanwege het
te grote krachtsverschil met onze jeugd.
! Stel een substantiële bijdrage van de Bond beschikbaar voor de opleiding van
jeugdtrainers uit eigen gelederen.
! Maak van de jeugdcompetitie een volwaardige competitie met minimaal 1 wedstrijd per 2
weken. Individuele percentages bijhouden (ranking), meer zichtbaarheid op de website
(inclusief foto's), etc.
! Laat verenigingen per toerbeurt regio trainingen organiseren. Dit leidt ook tot uitwisseling
van spelvormen en trainingsideeen (instructiemateriaal), en op termijn tot een hoger
niveau van de trainingen onder het motto "van elkaar leren en talenten benutten". Dit
betekent in de meeste gevallen ook een extra training voor de jeugdleden van de
bezoekende vereniging.
! Adopteer NTTB diploma Ster systeem. Organiseer diplomawedstrijden (voor extra
"sterren"?).
! Organiseer jaarlijks weer een jeugdtoernooi. Ook dit toernooi is open voor (niet landelijk
spelende) NTTB spelers.

5 Toernooien en andere activiteiten
Naast de senioren- en jeugdcompetitie organiseert de bond:
! Het Bondstoernooi
! Zeskampen
! Kampioenswedstrijden
! Bekercompetitie

5.1

Bondstoernooi

Het is een uitdaging voor de meeste “grote” toernooien, d.i. toernooien in een sporthal, om de
begroting sluitend te krijgen. Daarvoor zijn ongeveer 150 deelnemers nodig. Het Bondstoernooi is
hierop geen uitzondering.
Voorgestelde actie:
! Stel het Bondstoernooi open voor NTTB, TTL en WBRT spelers. Voorwaarde is dat
spelers op juiste sterkte kunnen ingedeeld worden. Dit kan voor jeugdspelers betekenen
dat ze in een seniorenklasse uitkomen.
! Moedig verenigingen aan hetzelfde te doen voor hun toernooien.

5.2

Zeskampen

De animo voor de zeskampen (vroeger achtkampen) is wisselend en in sommige klassen niet erg
groot. Een zaal met goede bar faciliteiten is wel belangrijk, en de laatste jaren een probleem.
Voorgestelde acties:
! Zoek voor de zeskampen een betere locatie (b.v. Bavel, Oosterhout (Ottva) of Gilze,
maar niet Made)
! (Optioneel, en pas als het "open" Bondstoernooi een succes blijkt:) Organiseer een playoff of super achtkamp met de beste spelers per klasse uit de Baronie en TTL bonden.

5.3

Kampioenswedstrijden

De kampioenswedstrijden worden door sommige teams niet gezien als een inherent onderdeel
en afsluiting van de competitie. Desondanks lijken geen veranderingen nodig.
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5.4

Bekercompetitie

De Bekercompetitie is een aardige afsluiting van het seizoen voor degenen die nog leuk willen
spelen. Het aantal teams is beperkt, nu 12 wat het minimum is, terwijl het maximum aantal teams
32 kan zijn. Kosten zijn nihil. Er lijkt geen reden voor verandering.

6 Financiën
Onze financiën zijn goed op orde. Het enige wat ontbreekt is een duidelijke jaarafrekening.
Voorgestelde acties:
! Maak elk seizoen een balans op. Werk alle kosten per seizoen, wat loopt van 1 augustus
t/m 31 juli, af.
! Waarschuw verenigingen die niet op tijd betalen; na 2e verzoek een termijn stellen.
Optioneel artikel 1 van het wedstrijdreglement aanscherpen.
! Verhood de contributie slechts als onze reserves onder het jaarbegrotingsbedrag (nu
ongeveer €3000) dreigen te zakken.

7 Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en een
commissaris (nu bestuurslid jeugdzaken). Statutair dient elke bestuurslid zich na 3 jaar
herkiesbaar te stellen. De doorstroming is matig. Van 1969 tot en met 2005 hebben in totaal 27
personen de verschillende bestuursfuncties vervuld.
Het werk van de wedstrijdleider is het meest tijdrovend. Andere functies zijn eventueel te
combineren.
Voorgestelde acties:
! Veminder de bestuurslast door een werkgroep te starten, bijvoorbeeld voor jeugdzaken.
! Zorg voor een regelmatige vergaderfrequentie met een duidelijke agenda.
! Verbeter de website. Misschien kunnen we hiervoor ook een werkgroep starten.
! Benader de besturen van andere bonden (TTL, WBRT, NTTB) voor een discussie over
meer uitwisseling en samenwerking. We hebben een gemeenschappelijk doel en dat is
de tafeltennissport promoten. Voorstel om dit na het Bondstoernooi te doen (b.v. in
voorjaar)

8 Tot slot
Dit beleidsplan zal worden verspreid en ter goedkeuring worden aangeboden aan de algemene
ledenvergadering.
De bond dat zijn de verenigingen. En onze verenigingen draaien uitsluitend op enthousiaste
vrijwilligers. Gebrek aan vrijwilligers is de nekslag voor een jeugdgroep, voor een vereniging, voor
een toernooi, kortom voor alle activiteiten die we zouden willen organiseren.
Kortom, koester de vrijwilligers en zorg dat goede ideëen (promotie, werving, training,
doorstroming) ook kuit schieten bij andere verenigingen.
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