T.C.J. Visie ‘Op naar 2022’
Vooraf:
Onderstaand plan in hoofdlijnen, Visie – ‘Op naar 2022’, zal bijgesteld worden wanneer de
situatie daarom vraagt maar zal als basis dienen om binnen de benoemde kaders en
structuur de diverse activiteiten te ontwikkelen. Hierbij zal een duidelijkere samenhang
ontstaan tussen de diverse onderwerpen en activiteiten.
Aanpassingen zullen in overleg met bestuur gemaakt worden.
De leden worden hiervan op de hoogte gehouden.
Het plan bevat de volgende onderdelen inclusief een toelichting:
1. Ledenwerving
a. Algemeen
b. Nieuwe doelgroep
c. Leeftijd
2. Behoud van leden
a. Algemeen
b. Kwantiteit
3. Speelniveau/Kwaliteit
a. Algemeen
b. Training
c. Competitie
d. Toernooien
4. Speelmogelijkheden
5. Planning & Communicatie
a. Algemeen
b. Planning
c. Draaiboeken
d. Communicatie
6. Commissie en projectgroepen
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Visie ‘Op naar 2022’ (incl. toelichting)
1. Ledenwerving
a. Algemeen
- Project ‘Mét Sport Groot!’ zal breder worden ingezet en zal zich o.a. richten
op werving van jeugdleden. De projectgroep is een zelfstandige commissie,
aangestuurd vanuit het bestuur.
-Werving zal met name gericht zijn op kinderen met een leeftijd van 6 t/m 10
jaar.
-Bestaande en toekomstige nieuwe leden zullen actiever betrokken moeten
worden bij leden werving. Dit geldt voor zowel jeugd- als seniorleden.
b. Nieuwe doelgroep
Er zal gestart worden met een nieuwe doelgroep, de ‘Kabouters’. Deze groep
is voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.
Naast de ‘algemene’ werving zullen hiervoor aparte wervingsacties
ontwikkeld worden. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van
een ‘apart’ contributievorm.
c. Leeftijd
We richten ons op een ‘jongere’ doelgroep waarbij we streven naar een
gemiddelde leeftijd van tussen de 9 en 10 jaar.
Toelichting
Algemeen:
Project(groep) ‘Mét Sport Groot!’ –>
Werving van nieuwe leden is niet per definitie alleen een T.C.J.-aangelegenheid. Het
is iets wat de gehele vereniging aangaat.
De jeugdleden van de komende jaren zijn de commissie- en bestuursleden van
toekomst.
Komende jaren dienen er ook activiteiten ontwikkeld te worden op het gebied van
leden werving senioren.
Om bovenstaande redenen zal de huidige projectgroep ‘Mét Sport Groot!’
gecontinueerd dienen te worden waarbij de samenstelling aangepast zal worden
naar:
- 1 Vertegenwoordiger vanuit bestuur, niet zijnde T.CJ./T.C.S.
- Minimaal 1 T.C.J.-vertegenwoordiger
- Minimaal 1 T.C.S.-vertegenwoordiger
- 1 Vertegenwoordiger van P.A.C.
- 1 Ander betrokken lid
De projectgroep valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
De T.C.J. zal een zeer actieve rol spelen in deze groep.
De projectgroep zal zich met name richten op het initiëren van activiteiten en het
begeleiden, van de organisatie, hiervan. Uitvoerende zaken liggen bij voorkeur bij de
betreffende commissie zelf.
De projectgroep zal zich, vanuit T.C.J.-gezichtspunt, met name richten op de volgende
jeugdcategorie:
Basisschoolgroep 3 t/m 6 (leeftijdscategorie 6 t/m 10)
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Daarnaast zullen met de introductie van een nieuwe doelgroep ‘Kabouters’ aparte
wervingsacties ontwikkeld worden in de categorie:
Basisschool groep 1 &2 (leeftijdscategorie 4 t/m 5)
De categorie basisschoolgroep 7 & 8 (leeftijdscategorie 11 t/m 12) zal niet direct
‘speerpunt’ van de acties worden omdat die kinderen vaak al andere sporten
beoefenen.
Bestaande en huidige leden (jeugd en senior) zullen actiever bij wervingsacties
betrokken worden. Er zullen vaker activiteiten worden gehouden waarbij de
bestaande leden ‘bekenden’ kunnen meenemen naar onze vereniging. Dit kunnen
zowel tafeltennis- als niet-tafeltennisactiviteiten zijn. Denk hierbij aan het bekende
‘vriendentoernooi’ maar ook aan een ‘zwem middag’ waarbij een vriendje
meegenomen mag worden.
Nieuwe doelgroep:
Deze nieuwe groep binnen de vereniging gaat kennismaken met tafeltennis waarbij
de training met name gericht zal zijn op sport-, spel- en bewegingsactiviteiten waarbij
natuurlijk ‘tafeltennis’ niet vergeten zal worden. Kinderen uit de jongste basisschool
groepen willen we op deze wijze op een leuke en speelse wijze kennis laten maken
met de tafeltennissport en onze vereniging.
De kabouters hebben een maximale leeftijd van 6 jaar en de trainingen zullen
vanwege de leeftijd voor het avondeten plaatsvinden.
Leeftijd:
Door ons op een jongere doelgroep te richten hopen we voldoende tijd te creëren
om de kinderen te ‘binden’ aan onze vereniging en hiermee enthousiast te houden
voor een langer lidmaatschap. Vanaf een jaar of 14/15 wordt dit steeds moeilijker
i.v.m. werk en andere zaken.
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2. Behoud van leden
a. Algemeen
Om leden te behouden zullen we ons niet alleen richten op tafeltennisactiviteiten. Er zullen vaker ‘andere’, niet-tafeltennisactiviteiten
georganiseerd worden.
b. Kwantiteit
Wij gaan streven naar een gezond aantal jeugdleden:
2020 (zomer): 25
2022 (zomer): 50
Waarbij de verdeling over de 3 categorieën
(kabouters/recreanten/competitiespelers) evenredig verdeeld is.
Toelichting
Algemeen:
Jeugd is tegenwoordig niet alleen op zoek naar een ‘sport’ maar meer op zoek naar
een combinatie van sport en andere activiteiten. Als T.T.V. Huizen zullen we ons
hieraan moeten aanpassen en de komende jaren meer moeten gaan bieden dan
tafeltennis alleen (zoals in het verleden al gedaan is).
De T.T.V. Huizen moet een plek worden waar men naast tafeltennis ook andere
dingen kan beleven! Er dient vaker een goede combinatie gevonden te worden
tussen ‘tafeltennis’ en ‘niet-tafeltennis’ activiteiten.
Daarnaast is het voor jeugd, ouders en huidige actieve leden belangrijk een duidelijke
structuur te hebben waarbinnen de diverse ‘tafeltennis’ en ‘niet-tafeltennis’
activiteiten worden georganiseerd.
We proberen door de diverse activiteiten een jeugdgroep te creëren die het leuk en
gezellig vindt om met elkaar om te gaan binnen de T.T.V. Huizen.
Tafeltennisactiviteiten worden vanzelfsprekend niet vergeten! Er zullen diverse
‘interne’ toernooien/activiteiten worden georganiseerd. In sommige gevallen wellicht
ook gecombineerd met niet-tafeltennis gerelateerde activiteiten.
Naast een breder aanbod van activiteiten is het belangrijk voor jeugd en ouders te
weten waar men aan toe is. Wat zijn de speeltijden, wanneer traint welke groep etc.
Het is belangrijk een vaste indeling van tijden en dagen te hanteren voor de diverse
groepen jeugd zodat men niet voor verrassingen komt te staan. Speeltijden en dagen
zijn dan ook in dit plan benoemt waarbij we binnen deze ‘structuur’ de trainingen en
wedstrijden zullen organiseren.
Tevens zal er tijdig een lange termijnplanning opgesteld worden zodat iedereen tijdig
op de hoogte is van de komende activiteiten.
Wij zullen de volgende ‘groepen’ jeugd onderscheiden:
Kabouters (4 t/m 6 jaar), Recreanten (jeugdleden vanaf 6 jaar die niet meedoen aan
de competitie) en Competitiespelers
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Kwantiteit:
Het eerste jaar zal met name gericht zijn op de werving van nieuwe leden.
We proberen een lichte stijging te bewerkstelligen door de diverse acties waarbij we
op termijn kunnen doorgroeien naar een volledige groep met jeugdleden.
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3. Speelniveau/Kwaliteit
a. Algemeen
Verhogen van het speelniveau wordt met name bereikt door voldoende
mogelijkheden te bieden om te tafeltennissen. Naast voldoende
openingsuren zullen er mogelijkheden zijn om deel te nemen aan trainingen,
competitie en toernooien.
b. Training
De jeugd wordt onderverdeeld in 3 categorieën: Competitiespelers,
Recreanten en Kabouters. Iedere groep heeft zijn ‘eigen’ training dag/avond.
c. Competitie
Thuiswedstrijden worden op zaterdagmiddag ingepland.
d. Toernooien
Er zullen op regelmatige basis ‘interne’ toernooien worden georganiseerd.
Competitie spelende jeugd heeft ook de mogelijkheid om aan ‘externe’
toernooien deel te nemen.
Toelichting
Algemeen:
Ook al zal de focus in de eerste jaren met name gericht zijn op werving en behoud
van jeugdleden zal er uiteraard aandacht worden besteed aan het verhogen van het
speelniveau.
Naast het aanbieden van trainingen en de mogelijkheid van deelname aan regionale
en landelijk competitiewedstrijden zal er voldoende ruimte zijn om, naast
speelvreugde, het niveau te verhogen. Dit kunnen naast de door de T.T.V. Huizen
(’interne’) ook door de bond en/of andere verenigingen georganiseerde toernooien
zijn.
Trainingen:
Competitiespelers -> Dinsdag: 17:00 – 18:30 uur
Hiervoor wordt gekozen omdat wij streven naar een ‘jongere’ doelgroep. In een
latere fase zal dit aangevuld kunnen worden met een groep met oudere kinderen
waarbij de starttijd later zal kunnen zijn.
Recreanten -> Zaterdag: 09:00 – 10:30 uur
Kabouters -> Donderdag: 17:00 – 18:00 uur
We moeten de kinderen op de dag binnen krijgen en houden waarop uiteindelijk ook
competitie gespeeld gaat worden (de zaterdag!). Hiermee ontlopen we het risico dat
men na een jaar toch een tweede sport kiest op de zaterdag. Er dienen dan
vervolgens weer keuzes gemaakt te worden door de kinderen en ouders! Wij zullen
geen uitzonderingen maken! Kinderen die echt niet op zaterdag kunnen trainen als
recreant, zullen naar verwachting ook nooit lang lid blijven.
Wij zoeken naar een langdurige relatie met de (toekomstige) leden!
Het heeft geen zin om tijd en energie te steken in jeugd die bij de start al niet op
zaterdagen kunnen tafeltennissen. Dit omdat competitie en toernooien op deze dag
plaatsvinden. Dit betekend dan ook dat training van recreanten op de zaterdagen zal
gaan plaatsvinden en niet op andere dagen!
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Kinderen in de Kaboutergroep die 6 jaar worden zullen automatisch op de zaterdag
worden ingedeeld, blijven dan ook niet ‘hangen’ op de donderdag!
Per groep zal er in basis gestart worden met 1 groep. Afhankelijk van het aantal
jeugdleden binnen een groep zullen er extra groepen op de betreffende avond/dag
ontstaan.
Wanneer er voldoende ‘talentvolle’ jeugd in de competitiegroep aanwezig is, zal in
samenspraak met bestuur, gekeken worden naar de mogelijkheden van ‘beter’
opgeleide trainers (extern) en in combinatie hiermee een extra trainingsgroep op de
donderdagavond. Hiermee wordt dan de mogelijkheid geboden aan de talentvolle
jeugd 2x te trainen en zich daardoor nog verder te kunnen ontwikkelen.
Competitie:
Teamsamenstellingen worden binnen de commissie besproken en er zal blijvend
gestreefd worden naar goede begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden.
Toernooien:
Competitie spelende leden worden extra gestimuleerd om mee te doen aan alle
regionale toernooien en aan minimaal 1 ‘landelijk’ toernooi.
We streven ernaar op termijn (eventueel in combinatie met andere verenigingen)
een regionaal en/of landelijk toernooi te organiseren in de gemeente Huizen.
Want sinds de ingebruikname van de zalen in Hilversum is er eigenlijk geen groot
toernooi in Huizen geweest.
‘Interne’ toernooien zullen met name bedoeld zijn als ‘werving’, vervolgens ‘behoud’
van leden en ten derde voor ‘kwaliteit’ verbetering.
Het spreekt voor zich dat we de leden zoveel mogelijk activeren aan alle ‘interne’
toernooien mee te doen.
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4. Speelmogelijkheden
Vrijspelen:
Dinsdag/Donderdag/Vrijdag: Tussen 19:00 en 20:30 uur
(op competitie avonden van senioren zou hiervan afgeweken kunnen worden)
Zaterdag: Tussen 09:00 en 17:00 uur
Training:
Dinsdag: Competitiespelers
Donderdag: Kaboutergroep
Zaterdag: Recreanten
Toelichting
Vrijspelen:
Wanneer er geen wedstrijden en/of activiteiten georganiseerd zijn op een zaterdag
wordt er direct na de training afgesloten. We gaan geen ‘vage’/variabele
openingstijden hanteren maar kiezen voor duidelijkheid voor zowel jeugd als
seniorleden.
Dagen waar dit van toepassing is zal tot een minimum beperkt worden en zullen op
de juiste wijze en tijdig gecommuniceerd worden aan alle leden!
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5. Planning & Communicatie
a. Algemeen
Planning en communicatie is zowel intern als extern gericht belangrijk. De
T.C.J. zal samen met de P.A.C. plannen ontwikkelen om met name de
communicatie te verbeteren.
b. Planning
Twee keer per jaar zal er een half-jaarplanning gemaakt worden waarin naast
de trainings- en competitiewedstrijden ook de overige activiteiten benoemd
zijn.
c. Draaiboeken
Om voor elke activiteit een ‘basis’ draaiboek te maken moet het ook
duidelijker en gemakkelijker worden om iets te organiseren.
d. Communicatie
Door het aanwezig zijn van een half-jaarplanning wordt het mogelijk gerichte
communicatie tijdig te verspreiden.
Toelichting
Algemeen:
Planning en communicatie is niet alleen belangrijk voor de organisatoren en leden
maar ook voor de ouders van (toekomstige) jeugdleden. Er zal meer aandacht
besteed dienen te worden aan het verspreiden van informatie m.b.t. de komende
activiteiten en wervingsacties zodat iedereen goed en tijdig op de hoogte is.
Dit betreft niet alleen T.C.J.-activiteiten maar is T.T.V. breed een punt van aandacht.
De T.C.J. zal met de P.A.C. hiervoor plannen ontwikkelen en uitvoeren.
Planning:
Naast dat het goed is voor jeugdleden (en ouders) te weten wanneer iets gaat
gebeuren is het ook belangrijk voor bestaande (senior) leden om op de hoogte te zijn
van de diverse activiteiten die georganiseerd worden.
Door actief vooruit te plannen wordt het voor de organisatoren ook helder wanneer
iets gedaan moet worden, wanneer er mensen gevraagd moeten worden voor
projectgroepen en zal er minder ad-hoc gewerkt hoeven te worden.
Draaiboeken:
Een goed draaiboek is ook van wezenlijk belang, zodat men hierop altijd kan
terugvallen en kan zien wat er nog gedaan moet worden/wat er reeds gedaan is.
Een draaiboek bevat ook handvaten voor de communicatie, zowel intern als extern.
In het verleden werd dit ook zo gedaan en dit zal dan ook nieuw leven ingeblazen
worden.
Communicatie:
Samen met de P.A.C. zal onderzocht worden welke activiteiten en op welke wijze het
beste gecommuniceerd kunnen worden. Ook zal hierin meegenomen worden welk
‘communicatie’ kanaal hiervoor het geschiktste is
(Infomail/website/brieven/posters/krant etc.
Het wordt door de T.C.J. belangrijk geacht om bestaande (senior) leden goed op de
hoogte te houden van de komende activiteiten. Naast dat wij ernaar streven dat men
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meer ‘belangstelling’ gaat tonen is dit ook de weg om mensen gemakkelijker een
‘helpende hand’ te kunnen bieden bij vragen overkomende activiteiten (bijvoorbeeld
organisatie van toernooien, of vervoer naar een ‘buiten’ tafeltennis activiteit).
Een goede communicatie is ook van wezenlijk belang richting de ouders van
jeugdleden! Ouders (en/of verzorgers) van de kinderen moeten weten met welke
zaken ze rekening moeten/kunnen houden i.v.m. de sportverenigingsactiviteiten van
hun kind.
Als laatste zal een goede en tijdige communicatie ook een aandachtspunt zijn bij de werving
van nieuwe leden, de contacten met de diverse organisaties (scholen, naschoolse opvang
etc.).
De term ‘Mét Sport Groot!’ zal breder gebruikt worden (dus ook sportweek etc.). Het moet
een term worden die in de publiciteit vaker dan 4x per jaar voor gaat komen. Dit i.v.m.
herkenning van de combinatie sport, tafeltennis en de T.T.V. Huizen.
Doel is om 10x in een jaar iets te kunnen publiceren onder de titel ‘Mét Sport Groot!’.
Er zal frequenter en zichtbaarder gepubliceerd worden. Dit geldt zowel voor de eigen
(jeugd)leden als inwoners van de gemeente Huizen. Onderzocht wordt welke wijze van
communicatie het beste ingezet kan worden in combinatie met de activiteiten/toernooien
etc.
Van elke activiteit zal voldoende, tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden zowel binnen
als buiten de vereniging.
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6. Commissie en projectgroepen
De T.C.J. zal bestaan uit de volgende functies:
Bestuur vertegenwoordiging & Voorzitter
Interne activiteiten en training
Wedstrijd secr./Competitie
Externe toernooien/Contacten
Advies, Communicatie en Secretariaat
Naast een vaste bezetting zal er gebruik gemaakt worden van diverse
‘projectgroepen’.
Toelichting
Projectgroepen:
De T.C.J. zal de projectgroepen samenstellen wanneer dit nodig geacht wordt om
bepaalde activiteiten te organiseren. Denk aan een projectgroep om een
‘trainingsweekend’ te organiseren, een speciaal toernooi, bijzondere activiteiten etc.
De projectgroep zal altijd bestaan uit 1 lid van de T.C.J. aangevuld met andere leden
die het betreffende project zullen uitvoeren.
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