
Doe mee met het Kinder Tafeltennisfeest! 
 
 
 
Het Kinder Tafeltennisfeest is al jarenlang een groot succes. Elk jaar nemen ongeveer 125/  
150 verenigingen ( waarvan ongeveer 30 uit onze afdeling) met circa 10.000 kinderen deel 
aan dit evenement. Ook dit jaar gaan we weer van start met de organisatie. Kinderen van de 
basisscholen kunnen bij de dichtstbijzijnde vereniging meedoen aan deze gezellige 
tafeltennisdag.  
 
Oorspronkelijk werd dit evenement in of rondom de kerstvakantie georganiseerd. Nu heeft U 
vanaf dit moment tot en met de krokusvakantie de mogelijkheid om dit evenement te 
organiseren. 
 
Ook úw vereniging kan dit Kinder Tafeltennisfeest organiseren. Leest u daarom aandachtig 
de onderstaande informatie en meldt u aan! 
 
Wat is het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het Kinder Tafeltennisfeest is een kennismakingsactiviteit voor kinderen van de basis-
scholen. U bepaalt zelf voor welke groepen van de basisscholen u het Kinder Tafeltennis-
feest organiseert. Via de scholen nodigt u deze kinderen uit om deel te nemen. De kinderen 
schrijven zichzelf in voor deelname.  
Via spelvormen en/of wedstrijdjes maken de kinderen binnen uw vereniging kennis met 
tafeltennis. Het doel van het Kinder Tafeltennisfeest is dat kinderen een gezellige tafeltennis-
dag hebben, waarbij niet de prestatie maar de kennismaking met de tafeltennissport voorop 
staat.  
 
Waarom het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het organiseren van dit evenement biedt voor uw vereniging prima mogelijkheden om de 
tafeltennissport te promoten. Tegenwoordig maken kinderen al jong een keuze voor de sport. 
Het is daarom goed om kinderen vroegtijdig op leuke manier te laten kennismaken met onze 
sport. 
Het Kinder Tafeltennisfeest biedt aanvullend tal van mogelijkheden voor het starten van 
ledenwervingsactiviteiten. Zo kunt u de kinderen een strippenkaart meegeven voor gratis 
trainingen of uitnodigen voor een serie kennismakingslessen, u kunt met de school 
afspreken dat u nog eens een aantal gymlessen wilt organiseren, u kunt door middel van  
een leuke kleurwedstrijd de kinderen voor de prijsuitreiking nog eens naar uw accommodatie 
laten komen en dan bijv. een tafeltennisclinic aanbieden of een competitie ‘rondje rond de 
tafel’ opzetten. 
 
Ondersteuning van de NTTB 
De NTTB ondersteunt u met een team van enthousiaste afdelingscoördinatoren en diverse 
materialen. Alle verenigingen met jeugdleden ontvangen begin oktober via de afdelings-
coördinator informatie over het Kinder Tafeltennisfeest met daarbij het inschrijfformulier en 
een overzicht van de afdelingscoördinatoren. Met eventuele vragen over het organiseren van 
dit evenement kunt u bij hen terecht.  
Voor uw vereniging zijn (standaard) materialen ontwikkeld zoals: posters, brieven voor de 
scholen, inschrijfformulieren en bevestigingsformulieren voor de kinderen, een handleiding 
met daarin tips voor de organisatie en ideeën voor ledenwerving alsmede een oorkonde. De 
standaard materialen voor het nieuwe seizoen staan inmiddels op de website van de NTTB 
(www.nttb.nl, verenigingsondersteuning, ledenwerving, kinder tafeltennisfeest 2009/2010) 
zodat u deze kunt gebruiken voor promotie en inschrijving.  
Ook stelt de afdeling wederom een bijdrage beschikbaar die over de deelnemende 
verenigingen wordt verdeeld.  
 



 
Bijdrage vanuit de afdeling 
Om voor een bijdrage van de afdeling in aanmerking te komen gelden onderstaande 
voorwaarden: 

• De vereniging dient zich middels een inschrijfformulier aan te melden voor het Kinder 
Tafeltennisfeest (KTTF). 

• Het evenement dient plaats te vinden in een periode gelegen tussen de 
herfstvakantie 2009 en de krokusvakantie 2010. 

• Na afloop, doch uiterlijk voor 1 april 2010, dient de vereniging een ingevuld 
evaluatieformulier op te sturen naar ondergetekende. 

• Verenigingen mogen zelf bepalen hoe men het KTTF organiseert zowel qua inhoud 
(spelvormen volgens handleiding of een toernooi) als qua omvang (één of meerdere 
dagen achter elkaar of verschillende woensdagmiddagen etc.). 

 
De afdeling heeft haar bijdrage voor het seizoen 2008/2009 vastgesteld op 1.500,--, te 
verdelen over de deelnemende verenigingen. 
Daarnaast krijgen verenigingen die voor het eerst aan het KTTF deelnemen, of die 
gedurende tenminste de laatste 3 jaren niet hebben deelgenomen aan het evenement, een 
aanmoedigingsbijdrage van maximaal 75,-- per vereniging. Deze aanmoedigingsbijdrage is 
vastgesteld op een maximumbedrag van in totaal 300,--. 
 
Ook nog stimuleringspremie 
Zoals bekend gemaakt op de ALV van 14 mei jl.  wil het afdelingsbestuur het KTTF in onze 
afdeling een extra stimulans gaan geven. Het afdelingsbestuur heeft hiervoor gelden 
beschikbaar gesteld.  En wel een bedrag van 4.000,-- (2.000,-- voor het seizoen 2009-2010 
en 2.000,-- voor het seizoen 2010-2011). 
Met deze extra bijdrage voor de deelnemende verenigingen hoopt men meerdere 
verenigingen te kunnen motiveren om aan dit evenement deel te nemen en dat  het aantal 
deelnemers per vereniging gaat stijgen. 
 
Om voor een aandeel in de stimuleringspremie in aanmerking te komen moet voldaan 
worden aan de volgende voorwaarden: 

• Er moeten activiteiten na het KTTF hebben plaats gevonden. 

• Hiervan moet een beschrijving worden aangeleverd, zowel van de inhoud als van de 
randvoorwaarden, kosten en resultaten. 

• De afdeling heeft het recht succesverhalen te publiceren om andere verenigingen te 
stimuleren 

• De afdeling mag de inhoud gebruiken om follow up materiaal samen te stellen. 

• De premie moet aangevraagd worden. Er is een budget voor beschikbaar, dat verdeeld 
zal worden onder de aanvragers. (1.700,-- voor deelnemende verenigingen en daarnaast 
nog 300,-- voor nieuwe verenigingen). 

 
De totale bijdrage voor deelnemende verenigingen bedraagt derhalve: 
Uit de bestaande begroting:  1.800,-- (waarvan 300,-- voor nieuwe verenigingen) 
Als stimuleringspremie   2.000,-- (waarvan 300,-- voor nieuwe verenigingen) 
 
Wat staat u te doen? 
U bepaalt voor uw Kinder Tafeltennisfeest de datum en welke scholen en groepen worden 
uitgenodigd. Vervolgens noteert u deze gegevens op het inschrijfformulier. Dit formulier 
stuurt u op naar de afdelingscoördinator. Ruim een maand voor aanvang van uw Kinder 
Tafeltennisfeest verspreidt u de brieven, posters en uitnodigingen via de scholen onder de 
kinderen. De aanmeldingen van de kinderen komen daarna bij u binnen. Op de dag zelf ligt 
de organisatie van het evenement in handen van uw vereniging en heeft u de kans alle 
kinderen een onvergetelijke kennismaking met tafeltennis te bieden en dus ook met uw 
vereniging. 



 
Interesse? 
Stuurt u dan het inschrijfformulier uiterlijk 5 november 2009  (indien U het evenement voor 
half november wilt organiseren dan gaarne zo spoedig mogelijk) op naar de 
afdelingscoördinator. 
Deze brief alsmede het inschrijfformulier worden binnenkort ook gemaild naar het 
wedstrijdsecretariaat jeugd c.q. de contactpersoon van afgelopen jaar van Uw vereniging. 
 Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de coördinator uit uw afdeling, te 
weten: 
 
Naam    :  Jan van Gemert 
Adres    :  Prins Bernhardlaan 40 
Postcode/woonplaats  :  5261 VC  Vught 
Tel. (privé)   :  073-6571779 
E-mail    :  jbvgemert@hetnet.nl 
 
 
 


