
 

 

 

 

 

Uitnodiging Platform Jeugd 
 

Hallo allemaal. Voor velen van ons is het een tijd geleden dat we elkaar gesproken en/of gezien hebben. Langzaam 

aan komt het einde van de tweede lockdown in zicht en komt het moment er aan dat we weer met de kinderen 

mogen gaan doen wat we te lang hebben gemist… Tafeltennissen. 

 

De agendacommissie van het platform is afgelopen vrijdag bij elkaar gekomen. Wij zijn erg benieuwd hoe het met 

jullie gaat en willen graag weer met elkaar aan de slag om de jeugd, ouders en onszelf het plezier (terug) te brengen 

in het tafeltennis en alles daar omheen.  

 

We zijn natuurlijk geen OMT en kunnen de toekomst niet voorspellen. We moeten ergens een start maken en in de 

planning gaan we er als agendacommissie van uit dat we in juni (onder voorwaarden) weer mogen starten  met 

trainen met de kinderen en dat we in september weer starten met de competitie.  

 

In de gedachtenballonnetjes tussen de tekst door zo maar wat gevoelens waarvan wij ons  kunnen voorstellen dat ze 

bij jullie leven. We zijn heel benieuwd welk ballonnetje op jullie van toepassing is.  

 

Om jullie te helpen de energie terug te krijgen en de jeugdafdeling binnen de eigen 

vereniging weer op te pakken zijn er twee data gepland met het jeugdplatform te 

weten woensdag 19 mei en woensdag 16 juni. We kiezen als uitgangspunt dat we 

beide bijeenkomsten online doen. Dat geldt sowieso voor de bijeenkomst van 19 

mei, maar waarschijnlijk ook voor die van 16 juni, die ook speciaal ontwikkeld is om 

online te doen. Beide bijeenkomsten hebben een starttijd van 20.00 uur. 

Voor de eerste bijeenkomst van 19 mei zien jullie op de volgende pagina de agenda. Er zitten een aantal belangrijke 

items tussen zoals competitiestart in het najaar en planning van de kalender voor komend seizoen. We willen ook de 

mogelijkheden van samenwerking in de zomerperiode met elkaar bespreken. 

De tweede bijeenkomst is een themabijeenkomst in de vorm van  

een workshop voor ledenwerving ontwikkeld  

door Sven Groot en John van Hoeven vanuit de NTTB.  

Deze workshop is specifiek ontwikkeld voor het  

opstarten en werven direct na start van de tweede  

lockdown en daarmee dus heel actueel.  

 

We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten. Bij de agenda voor 19 mei 

staat ook de link naar de bijeenkomst. Voor 16 juni ontvangen jullie nog een apart 

bericht. We vinden het voor de voorbereiding heel fijn als je je vooraf wil laten of je 

aanwezig bent. Dat kan via mail aan Misja@helleradvies.nl . Ter voorbereiding staan 

bij ieder agendapunt een paar vragen. Verzoek is of jullie voorafgaand willen 

nadenken over de antwoorden op deze vragen voor jullie vereniging. 

 

 

 

We zien jullie graag weer woensdag 19 mei 2020 om 20.00 uur. 
 

Ik kan niet 

wachten tot we 

weer mogen  

Ik moet we wel 

weer opladen om 

te beginnen 

Ik hoop dat alle 

kinderen weer 

terugkomen 

Laten we samen 

proberen er weer 

iets moois van te 

maken 
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Agenda Platform jeugd afd. Midden 

19 mei 2021 

20.00 uur (eindtijd tussen 21.30u en max 22.00u) 
 

 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen vanuit de verenigingen 

a. Bedoeld om bijzonderheden te melden die in jullie vereniging spelen 

3. Voorbereiding competitiestart september 

a. We hebben al contact gehad met AJCL Marcel. We bespreken het tijdschema voor een goede 

voorbereiding. AJCL Marcel is ook aanwezig bij dit deel van de bijeenkomst. 

b. Zie jullie nu al problemen in de teamindeling in algemene zin is dit een mooi moment om ze te 

bespreken en we zijn ook benieuwd wat jullie verwachtingen zijn qua opgave in vergelijk tot de 

gestarte competitie in september. 

c. Wie kan / wil er op de slotdag een of meerdere poules in zijn geheel huisvesten ? 

4. Zomerperiode en onderlinge uitwisselingen tussen de clubs in die periode 

a. Er van uitgaande dat we ergens in juni weer open mogen, lukt het jullie de zomer open te blijven ? 

b. Als dat lukt hebben jullie ruimte voor verenigingen in buurt die niet open kunnen om samen te 

trainen ? 

c. Staan jullie open en hebben jullie ruimte voor spelen van oefenwedstrijden als het mag ? 

5. Kalender voor komend seizoen 

a. Wat heeft de voorkeur voor de NJM,  1 of 2 voorrondes ? 

b. Wat zijn jullie wensen voor invulling van mini en midimeerkampen ? 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

https://us02web.zoom.us/j/82732759429?pwd=c1lFSUlWbC9Vc1Fia3lod25RQTBtUT09  

Meeting ID: 827 3275 9429  

Passcode: 455453  

 

https://us02web.zoom.us/j/82732759429?pwd=c1lFSUlWbC9Vc1Fia3lod25RQTBtUT09

