T.C.J. - Visie ‘Op naar 2022’
Toelichting:
Ondanks het harde werken en de grote inzet van de afgelopen jaren hebben we helaas
moeten constateren dat het ledental bij de jeugd dramatisch is gedaald.
Om de komende jaren deze trend te doorbreken hebben wij gemeend een plan te moeten
schrijven dat als leidraad zal dienen voor de komende jaren.
Dit 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 moeten ontstaan
tussen de diverse onderwerpen en activiteiten.
Onze visie kan in grote lijnen onderverdeeld worden in een drietal onderdelen:
1 - Ledenwerving
2 - Behoud van leden
3 - Speelniveau
Ad. 1
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 de
toekomst.
Komende jaren dienen er ook activiteiten ontwikkeld te worden op het gebied van leden
werving senioren.
Om bovenstaande redenen zal de huidige projectgroep ‘Met sport groot’ gecontinueerd
dienen te worden waarbij de samenstelling aangepast dient te 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 Ander betrokken lid
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.
Ad. 2
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.
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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.
Ad.3
Om het speelniveau te kunnen verhogen dienen er wel voldoende jeugdleden beschikbaar te
zijn. Komende jaren zal de nadruk met name liggen op ‘werving’. Het spreekt vanzelf dat
deze leden allemaal voldoende trainings- en wedstrijd mogelijkheden krijgen om hun
speelniveau te verhogen. Betaalde ‘externe’ trainers van ‘goed/hoog’ niveau worden pas
weer aangetrokken wanneer dit nodig geacht wordt. De eerste jaren zal dit niet de hoogste
prioriteit hebben.
Het visie document ‘Op naar 2022’ zal bovenstaande onderwerpen verder uitwerken.
De diverse onderwerpen zullen aan de orde komen met daarbij een toelichting hoe deze
onderdelen opgepakt zullen gaan worden.
Visie ‘Op naar 2022’ dient verder voor de leden van de T.T.V. Huizen ter informatie en
wellicht ter inspiratie om mee te denken en helpen om de jeugd in de Gemeente Huizen te
activeren voor:
1. Sport (in het algemeen)
2. Tafeltennis (in het bijzonder)
3. ‘Promoten’ van de T.T.V. Huizen
Belangrijkste uitgangspunten T.C.J. Visie ‘op naar 2022’ in hooflijnen:
- Werving nieuwe leden
- Nieuwe doelgroep ‘Kabouters’ (leeftijd 4 t/m 6 jaar)
- Duidelijke structuur van organisatie en activiteiten (tafeltennis en overig)
- Planning & Communicatie
Aanvullend:
De komende jaren zal met name gericht zijn op werving en behoud van jeugdleden en minder
op het ‘speelniveau’. Natuurlijk wordt dit niet uit het oog verloren! En bieden wij alle
categorieën jeugdleden de mogelijkheid tot het volgen van trainingen.
Werving van de leden zal met name gericht zijn op (jongere) jeugd die op zaterdagen
beschikbaar zijn. Het heeft geen zin om tijd en energie te steken in jeugd die bij de start al
niet op zaterdagen kan tafeltennissen. Dit omdat competitie en toernooien op deze dag
plaatsvinden. Dit betekent dan ook dat training van recreanten (vanaf 6 jaar) op de
zaterdagen vanaf 09:00 uur zal gaan plaatsvinden en niet op andere dagen!
Competitie spelende jeugd traint op de gebruikelijke dinsdag. De donderdag wordt
gereserveerd voor de nieuwe groep Kabouters die daarna kunnen doorstromen naar de
zaterdagtraining.
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