Notulen NTTB-Midden Jeugdvergadering 16 december 2020
Locatie: MS Teams (online)

Aanwezig: Misja Heller (SVO), Sander Stel (Notulist/SVO), Eugène Staffhorst (Hilversum), Bert van
Schaik (VTV), Jeroen Mulder (SVO), Frank Willemsen (SVO), Thijs van Veen (secr. NTTB Midden), Roel
Bakker (Zeta), René de Gier (Shot), Gert Folkers (HTTC), , Herman Eggink (Bijmaat), John van Hoeven
(AO NTTB Midden), Juliet van Veen (Over ’t Net), Joop Kok (Shot)
Afwezig met kennisgeving: René Westerdijk (Elan), Maarten Robbers (TTV Huizen), Gerard van
Giessen (Good Luck), Ketzer (Almere United), Jeroen Scheerder (Tielse TC), Wouter Kerpershoek
(UTTC), Eric Capello (Hoogland), Wim Kielen (TTVN),
Verslag
1. Opening in plenaire sessie met uitleg voor de avond
• Misja opent de vergadering om 20.00u en legt uit wat de bedoeling van vanavond is.
Omdat we in lockdown tot i.i.g. midden januari, is de uitdaging des te groter om jeugd te
behouden. Maar blijkbaar is het mogelijk om te groeien, want dat doen sommige clubs.
Wat verklaart het succes en hoe kunnen de nieuwe leden in deze periode vasthouden.
Doel van de avond is het onderling contact in stand te houden en enthousiasme en ideeën
met elkaar te delen.
2. Eerste sessie in groepjes – over de fase tot nu:
• Discussiepunten:
i. Wat zijn de ervaringen vanaf het moment van stopzetten competitie ?
ii. Lukte het de jeugdleden te behouden ?
iii. Zijn de spelers van de competitie teams nog lid en gemotiveerd voor herstart als
dat weer kan en mag ?
3. Plenaire sessie met de uitkomsten uit de groepjes vanuit de sessies:
• Groep 1:
i. Aantal clubs hebben tijdens volledige lockdown buiten gespeeld; soms ook de
verloren competitiedagen ingewisseld voor training.
ii. Sommige clubs kennen aanwas van jonge jeugd. De winst zit met name bij de
starters groepen, wat als we dat vast kunnen houden ook bemoedigend is voor
het herstel van instroom in de competitie.
iii. Competitiezaterdag gebruikt voor training.
iv. Sommige clubs hebben jeugd tegen senioren in dubbelduo constructie te laten
spelen.
• Groep 2:
i. Op jonge jeugd gediplomeerde trainers gezet om snellere doorstroming te
bewerkstelligen.
ii. Doorstroom van recreatief naar competitie liep moeizaam. Aanpassing na de
zomer in begeleiding gedaan om te verbeteren. Ook hier was goede begeleiding
een belangrijke sleutel naar succes.
iii. We moeten blijven nadenken hoe jeugdleden te blijven winnen.
• Groep 3:
i. Voor een deel buiten getraind om jeugdleden met elkaar in contact te houden.
ii. In de zomer doorgetraind.
iii. Bij de clubs is weinig ledenverlies.

•

iv. We ervaren dat we nu en dan moeilijkheden hebben om de jeugdleden die de
eerste keer trainen een tweede keer te laten komen.
Groep 4:
i. Essentieel om contact te houden met de ouders: juist ook bij de bestaande leden.
ii. Bij oudere jeugd werkte het contact met de ouders via appgroepjes per
trainingsgroep aangestuurd door de trainers. Ouders kwamen zo ook met elkaar
in contact.

4. Tweede sessie in groepjes – over de nabije toekomst:
• Discussiepunten:
i. Wissel tips en ideeën uit om kinderen de komende maanden enthousiast te
houden.
ii. Zijn er tips en ideeën om jeugd leden te werven (met name op vlak van startende
jeugdleden) ?
5. Plenaire sessie met de uitkomsten uit de groepjes vanuit de sessies
• Groep 1:
i. Ledenwerving via buurtsportcoach: wisselende ervaringen. In Hilversum zijn
bepaalde scholen uit een gebied gekoppeld aan sportclubs, waarbij twee
activiteiten per half jaar worden gegeven. Clinics op school of in de zaal. Nu nog in
kinderschoenen, maar aantrekkelijk vooruitzicht, vooral omdat het anders ook
gewoon moeilijk is om een school binnen te komen.
ii. PingPongPower (initiatief van Shot) betrekt de jeugd bij het werven van nieuwe
leden: werkt aanstekelijk. Misschien filmpje op de site van Midden?
iii. Stempelkaart bij deelname aan activiteiten  verdien een batje bij volle kaart
(overgenomen uit Ping pon power concept).
iv. Over ’t Net: Clinics op school (ondersteuning van gymdocenten)  moeilijk dan
alsnog kinderen de zaal van de club in te trekken.
1. Juliet vertelt over een spellencircuit: vier stations, waar een groepje
kinderen een tijdje actief is. Leerkracht moet erbij zijn.
2. John verwijst naar de Table Stars documenten.
v. Is zoiets afdelingsbreed te trekken, met ondersteuning van een poule van
vrijwilligers? John van Hoeven gaat het onderzoeken en indien mogelijk
uitwerken.
• Groep 2:
i. Huizen: Gemeentesubsidie verworven op basis van ingediend plan via jeugdsenioren, ouder-kind, statushouders, aansluiting bij wijkcentrum en campagne
richting de scholen. Lockdown tijd gebruiken om goed voor te bereiden en dan
“los gaan” zodra het mag.
ii. Korte termijn: deze lockdown is een verlengde kerstvakantie zonder
buitenperspectief. Contact zien te houden en zodra het mag weer herstarten
iii. Zeta zoekt met kleinere groep oplossing voor grote niveauverschillen door in
trainingen niet alleen trainer, maar ook met assistent te werken en te
differentiëren in de groepen.
iv. VTV: buiten sporten i.s.m. korfbal. Op langere termijn ook weer werving via
school. Buiten: in beweging blijven, fitness, sport- en spel.
v. Digitaal: laat leden filmpjes delen.
vi. Gebruik deze periode om ontmoetingsmomenten met senioren te creëren.

6. Rondvraag
• Bert: de jeugdteams zullen in staat zijn de competitie weer te hervatten. Uit de sessies
lijkt het erop dat we de competitiespelers zo vast weten te houden dat afspelen van de
najaars-competitie een goed werkbare optie is bij herstart.
• Roel: Table Stars attributen, welke zijn voor de beginnelingen het leukst. John: er zijn
binnen de afdeling zaken te leen. Laten we dit samen overleggen, dat geldt ook voor
andere verenigingen. De afdeling kan daarbij ondersteunend zijn. John kan daarvoor
worden aan gesproken.
7. Sluiting
• Misja sluit de avond af. Het was de eerste digitale sessie van het platform. Die lijkt goed
geslaagd, met hier en daar nog een technisch verbeterpuntje. Fijn om elkaar weer even te
spreken in deze gekke tijden. Goed om enthousiasme met elkaar te delen en elkaar te
stimuleren en te helpen op ideeën.
• Agendacommissie zal een volgende vergadering voorbereiden, als het kan live, maar de avond
heeft bewezen dat we met elkaar ook digitaal aan kunnen.
• De bijeenkomst wordt gesloten om 21.59u

Nog twee linkjes gedeeld door John

Blijf in contact met je leden! - NTTB

PingPongPower-bij-SHOT-slaat-wederom-aan-bij-de-jeugd.pdf (nttb.nl)

