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1. Inleiding 
In dit beleidsplan staan de beleidsvoornemens van TTV Bergeijk voor de periode 2007-2011 

centraal. Dit is het vijfde beleidsplan. In voorgaande beleidsplannen is een goed fundament 

gelegd voor een goed lopende organisatie van TTV Bergeijk.  In dit beleidsplan wordt vooral 

ingegaan op de bijzondere uitdagingen voor de komende vijf jaar. Tevens zijn de ervaringen 

uit de vorige beleidsplannen verwerkt 

 

1.1. Bijzondere uitdagingen 

Belangrijkste doelstelling van dit beleidsplan is in te spelen op de bijzondere uitdagingen voor 

de komende jaren: 

 

TTV Bergeijk een club voor en door leden 

Het belangrijkste kenmerk van TTV Bergeijk is dat het een vereniging is van, voor en door 

leden. Dat betekent dat een ieder zijn of haar bijdrage levert aan de activiteiten binnen de 

TTV. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te poetsen, rijden of een bardienst te draaien. In de 

praktijk merkt het bestuur echter dat het steeds moeilijker wordt voldoende leden te vinden 

om alle activiteiten voor de club te verrichten. Hierdoor kan de uitstraling en continuïteit van 

de club in gevaar komen. Het bestuur hecht er waarde aan de kernwaarde “een club voor en 

door leden” te handhaven en daar in de komende periode extra aandacht aan te schenken. 

 

TTV Bergeijk een vereniging voor spelers uit Bergeijk en omgeving 

TTV Bergeijk stelt zich tot doel het aanbieden van de mogelijkheid om de tafeltennissport in 

verenigingsverband te beoefenen, zowel op prestatief als recreatief niveau en in of buiten 

competitieverband. TTV Bergeijk richt zich hierbij vooral op tafeltennissers uit Bergeijk en 

omgeving. Het is niet de bedoeling dat TTV Bergeijk daarbij in de vijver vist van 

verenigingen uit de omliggende gemeenten. TTV Bergeijk ziet voor zichzelf wel een rol in de 

gemeenten waar geen NTTB-tafeltennisclub gevestigd is (bijvoorbeeld Eersel) of incidenteel 

voor die spelers die een hoger niveau hebben dan in de omliggende gemeenten aanwezig; ook 

voor deze leden geldt dat ze volwaardig lid worden van TTV Bergeijk. 

 

Handhaving op landelijk topniveau 

In het afgelopen jaar heeft TTV Bergeijk op eredivisie niveau gespeeld. Het spelen op dit 

niveau heeft een positief effect op de gehele vereniging. Naast een groei van het aantal leden 

met 20% is er sprake van een positieve uitstraling van de vereniging evenals een toegenomen 

betrokkenheid bij de club. TTV Bergeijk streeft naar handhaving in de ere- of eerste divisie. 

Indien nodig (bijvoorbeeld indien een van de spelers uit heren 1 stopt en er intern geen 

alternatief is) mag hiervoor een speler van buitenaf worden ingezet. TTV Bergeijk wil ook 

voor de lange termijn dat er tenminste 1 speler in Bergeijk 1 speelt met een lange 

verbondenheid met de club. Het beleid blijft dat er niet wordt betaald. 

 

TTV legt focus op jeugdopleiding 

Om op langere termijn landelijk topniveau te kunnen handhaven is een goede jeugdopleiding 

noodzakelijk. In de komende periode zal er extra aandacht komen te liggen bij het verbeteren 

van de jeugdopleidingen. 

 

Veel aandacht voor kadervorming 

In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd van het kader binnen onze club toegenomen. 

Om te voorkomen dat we op termijn zonder kaderleden zitten moet er de komende tijd extra 



aandacht worden besteed aan kadervorming. Het bestuur mikt daarbij vooral op de leeftijds-

categorie 19 tot 40 jaar. 

 

Onderzoek accommodatie 

TTV Bergeijk beschikt momenteel met het Patronaat over een bijzonder aantrekkelijke 

accommodatie die goed geschikt is om de tafeltennissport te bedrijven. Indien het ledental 

echter verder toeneemt, wordt deze accommodatie op termijn te klein. TTV Bergeijk beschikt 

thans over 117 leden, het “plafond” van deze accommodatie ligt tussen de 125 en 135 actieve 

leden.  Het bestuur van TTV Bergeijk zal daarom een commissie instellen die een eerste 

onderzoek zal doen naar de haalbaarheid van een andere grotere accommodatie danwel 

uitbreiding van het Patronaat.  

 

1.2. Opbouw beleidsplan 

Dit beleidsplan kent de volgende onderverdeling. Eerst zijn de algemene doelstellingen van de 

vereniging aangegeven. Vervolgens is de organisatiestructuur aan de orde gesteld, waarna 

voor elke bestuursfunctie en voor elke commissie de aandachtsvelden en beleid voornemens 

zijn beschreven.  

 

Belangrijkste doel van dit beleidsplan is de organisatiestructuur en het beleid van de 

vereniging op een heldere wijze te omschrijven. De in het verleden opgezette organisatie-

structuur met diverse commissies per beleidspunt heeft goed gewerkt qua duidelijkheid en 

inbreng vanuit alle geledingen bij de totstandkoming van het beleid van TTV Bergeijk. Dit 

plan borduurt dan ook in sterke mate verder op de eerder gekozen organisatievorm.  

 

Waar in het beleidsplan sprake is van lange termijn, is een periode van drie tot vijf jaar 

bedoeld. De middellange termijn staat voor twee tot drie jaar. De korte termijn voor nul tot 

twee jaar. 

 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van TTV Bergeijk en zal tijdens de eerst-

komende algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 



2. Doelstellingen 

 
 

2.1. Hoofddoelstellingen 

 

Het aanbieden van de mogelijkheid om de tafeltennissport in verenigingsverband te 

beoefenen, zowel op prestatief als recreatief niveau en in of buiten competitieverband. 

 

Bijzondere doelstellingen periode 2007-2010 (zie ook inleiding) 

 TTV Bergeijk een club voor en door leden 

 TTV Bergeijk een vereniging voor spelers uit Bergeijk en omgeving 

 Handhaving op landelijk topniveau 

 TTV legt focus op jeugdopleiding 

 Veel aandacht voor kadervorming 

 Onderzoek accommodatie 

2.2. Subdoelstellingen 

 

Bevordering van de continuïteit van de vereniging. Dit zal gebeuren door middel van: 

- het opzetten en instandhouden van een overzichtelijke en praktische organisatie-

structuur;  

- het zorgdragen voor een zowel op korte als lange termijn gezonde financiële huis-

houding; 

- het scheppen en behouden van de materiële voorwaarden (huisvesting en 

materiaalbeheer); 

- de opbouw van competitiepotentieel vanuit de eigen jeugd; 

- de opbouw en het behoud van een goed kader door zowel sporttechnische als 

organisatorische opleidingen; 

- het versterken van de verbondenheid van de leden met hun vereniging door brede 

organisatie van en deelname aan diverse verenigingsactiviteiten (een vereniging 

VOOR en DOOR LEDEN); 

- het bevorderen van de bekendheid van TTV Bergeijk; 

- het goed informeren van de leden. 



3. Organisatiestructuur 

 
Om de doelstellingen te kunnen realiseren en een slagvaardig beleid te kunnen voeren dient 

de organisatiestructuur van TTV Bergeijk overzichtelijk en praktisch te zijn. Daarmee wordt 

de bestuurbaarheid van de vereniging beter, maar ook de betrokkenheid van de leden neemt 

daardoor toe. Via de gekozen organisatiestructuur kunnen de leden: 

 Invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering hiervan (via de algemene ledenver-

gadering en de commissies); 

 Gemakkelijker hun weg vinden in de organisatie omdat duidelijk is wie men moet 

aanspreken en de deeltaken duidelijk afgebakend zijn. 

 

Hiervoor is een compacte en slagvaardige organisatie nodig. Dus niet meer discussies dan 

nodig en zoveel mogelijk soortgelijke taken binnen een commissie bij elkaar voegen. 

 

De organisatie van de vereniging is opgebouwd uit: 

 Algemene ledenvergadering; 

 Algemeen bestuur; 

 Dagelijks bestuur; 

 Commissies. 

 

3.1.  Algemene ledenvergadering 

 
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. Hier wordt richting 

gegeven aan het te voeren beleid en controle uitgeoefend op de uitvoering van dat beleid. De 

vergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, ten laatste zes maanden na sluiting van 

het boekjaar, lopend van 1 juli tot en met 30 juni. Vaste punten op de agenda vormen de jaar-

verslagen (controle van het beleid), het verslag van de kascommissie (controle op de 

financiën), de begroting, de verkiezing en benoeming van bestuursleden en het beleid voor het 

nieuwe jaar. 

 

Indien tijdens de algemene ledenvergadering belangrijke beslissingen
1
 genomen moeten 

worden, dient minimaal 2/3 van het aantal volwassen leden aanwezig te zijn. Is dit niet het 

geval dan volgt er nog een vergadering waarin de beslissing definitief wordt genomen 

ongeacht het aantal leden.  

 

3.2  Algemeen bestuur 

 
Het algemene bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering en is hieraan te 

allen tijde verantwoording verschuldigd. De taken van het algemene bestuur bestaan uit: 

- het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van het beleid. Belangrijkste middelen hiertoe 

zijn de bestuursvergadering, die iedere maand plaatsvindt, het leiding geven aan de 

commissies en het onderhouden van formele en informele contacten met leden, ieder 

binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied; 

                                                 
1
 Beslissingen die het bestuur zelf niet kan of mag nemen 



- belangenbehartiging en representatie door contacten met en/of vertegenwoordiging in 

officiële instanties, sportorganisaties en de diverse media; 

- motivering en activering van de leden ter versteviging van de verenigingsband. Dit 

gebeurt onder andere door het (laten) volgen van opleidingen, plaatsing van leden in 

commissies, stimulering van deelname aan geldinbrengende en andere activiteiten. 

- Het bestuur telt 7 functies die een weerspiegeling vormen van de belangrijkste 

beleidspunten: 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Dagelijks bestuur 

 Geeft leiding aan 

bestuur 

 Representatie 

 Verwerving 

Tafeltennis-

materiaal 

 Onderhoud, 

beheer Patronaat 

 

 Correspondentie 

 Verslaglegging 

 Archivering 

 Ledenadministratie 

 

 Financieel beheer 

 Boekhouding 

 Rommelmarkt 

 Begunstiging 

 Barcommissie 

 

 Contractbeheer 

 Rommelmarkt 

Wedstrijdzaken Technische en 

jeugdzaken 

Interne activiteiten PR en 

communicatie 

 NTTB competitie 

 Externe 

toernooien 

 Licenties 

 

 Trainingen, 

aansturing trainers 

 Trainingskamp 

 Jeugdactiviteiten 

 Contact ouders 

 Interne 

toernooien 

 Interne 

activiteiten 

 Recreanten  

 Website 

 Clubblad 

 Planning 

 Nieuwsbrief 

 

Elk bestuurslid is contactpersoon tussen het bestuur en de commissie(s) waarin hij/zij zitting 

heeft. In elke commissie zitten twee bestuursleden (continuïteit). Op deze wijze is er een 

directe lijn vanuit het bestuur naar de basis en omgekeerd. Voor deze organisatiewijze is 

gekozen om een directe band te behouden tussen bestuur en leden en doet recht aan het 

principe van een vereniging voor en door leden. 

 

3.3.  Dagelijks bestuur 

 
In de eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing kiest het bestuur uit zijn midden 

een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze drie personen vormen het dagelijks 

bestuur. Het dagelijks bestuur kent een drieledige taak: 

- voorbereiden van de bestuursvergadering; 

- uitvoeren van door het bestuur opgelegde taken; 

- beslissen over zaken die geen uitstel dulden. 

 

Daarnaast is het dagelijks bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de 

contracten (huur, sponsors, inkoop brouwerij) alsmede de organisatie van de rommelmarkt. 

 

Gezien de frequentie van de vergaderingen van het algemene bestuur kent het dagelijkse 

bestuur geen vast vergaderschema  
 



3.4. Commissies 

3.4.1  Statutaire commissies 

 

Vaste commissies zijn commissies die op grond van statuten of huishoudelijk reglement 

verplicht zijn. TTV Bergeijk kent slechts één zo'n commissie en wel de kascommissie. Deze 

wordt conform de voorschriften tijdens de algemene ledenvergadering gekozen. Gezien de in 

omloop zijnde bedragen hecht de vereniging zeer aan een goede uitvoering van zijn taak door 

deze commissie. 

3.4.2  Vaste commissies 

 

Deze commissies zijn van groot belang voor de organisatie van de vereniging. Zij stellen het 

bestuur in staat zijn taken goed uit te voeren en garanderen een grote betrokkenheid van de 

leden. De belangrijkste taken van deze commissies zijn: 

- concrete uitvoering van het verenigingsbeleid op het betreffende deelgebied; 

- gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur; 

- het mede ontwikkelen van een concept beleidsvisie op het betreffende deelgebied. 

 

Het bestuur benoemt de leden van de commissie. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

vaardigheden van betreffende leden. Het bestuurslid verantwoordelijk voor het taakgebied is 

voorzitter/trekker en stelt vervolgens voorafgaand aan het seizoen de vergaderfrequentie vast. 

 

Commissie Trekker Bestuurslid 2 Overige leden 

1. Onderhoud en 

beheer Patronaat 

Voorzitter nvt 2 

2. Ledenwerving en 

ledenlijst 

Secretaris Penningmeester 0 

3a. Barcommissie Penningmeester Voorzitter  1 

3b. Begunstiging Penningmeester PR en communicatie 2 

4. Wedstrijdzaken Wedstrijdsecretaris Technische en jeugd-

zaken 

2 

5. Technische en 

jeugdzaken 

Technische en jeugd-

zaken  

Wedstrijdsecretaris 6 

6. Interne activiteiten Interne activiteiten Oud bestuurslid 2 

7. PR en 

communicatie 

PR en communicatie Secretaris 3 

8. Rommelmarkt DB Interne activiteiten 0 

9. Feest commissie Interne activiteiten Nvt 4 

10. Advies 

commissie lid van 

verdienste 

Bestuurslid 1 Bestuurslid 2 2 



 

3.4.3. Doelstellingen diverse commissies 

 

1. Onderhoud- en beheer commissie 

A Het in goede staat houden van het Patronaat (binnen en buitenzijde) in nauwe samenwerking 

met de gemeente 

B In de komende periode doorvoeren van een aantal vernieuwingen / verbeteringen 

 Verlichting zaal 

 Bar 

 Meubilair 

C Contact met de gemeente verder optimaliseren 

D Zorgdragen voor een veilige en prettige omgeving voor alle leden 

 Opgeruimd en schoon Patronaat 

 Goede verlichting binnen en buiten 

 Sfeer 

 Representatieve uitstraling 

 

2. Ledenlijst en ledenwerving 

A Uitbreiden leden in de volgende groepen: recreanten en dames 

B Op niveau houden van het aantal leden in de overige groepen 

C Actief onderhouden ledenlijst (o.a. e-mail adressen en telefoonnummers) zodat overige 

functies goed worden ondersteund 

 

3a. Barcommissie 

A Opzetten van team van vaste barmedewerkers waardoor er een vaste bezetting komt, beter 

aan de afspraken wordt gehouden en daarmee de kwaliteit van het totale bargebeuren 

(bediening, voorraad, geld, tijdige en juiste barbezetting) verder verbeterd 

B Toezicht houden op sluitingstijden, drankgebruik reglement en rookreglement 

 

 



3b. Begunstiging 

A Zorgdragen dat de begunstiging op het niveau blijft nodig voor de club 

B Ontwikkelen van uitbreidingsmogelijkheden ten aanzien van begunstiging 

 

4. Wedstrijdzaken 

A Zorgdragen voor een ordentelijk verloop van de competitie, dat wil zeggen 

 Tot het minimum beperken van verplaatsen van wedstrijden (gezien het groot aantal 

seniorenteams is verplaatsen inmiddels ook bijna onmogelijk) 

 Tot het minimum beperken van het aantal invallers / invallen conform het invalreglement 

B Vergroten van het aantal jeugdcompetitie teams van 6 naar 8 

 

5. Technische zaken en jeugdzaken 

A Accent op jeugdopbouw 

 Consequent toepassen door alle trainers van de standaard trainingsaanpak NTTB voor 

jeugd (6 – 9 jaar, 10- 13 jaar) 

 Verhogen aantal trainingsuren (tenminste 1 keer per maand extra training op 

zondagmorgen en 15 minuten per training langer) en intensiteit (door middel van 

sparringpartners / meer ballentraining) voor tenminste de C1 groep 

 Ervaren senioren inzetten als sparringpartner / begeleider  

B Senioren op niveau houden 

 Aantrekkelijk maken van de trainingsavonden en wedstrijddagen zodat men ook de 

komende jaren plezier blijft houden in het spelletje 

o Bewaken dat de opkomst in de trainingen goed blijft (het is nou eenmaal 

leuker om met 12 man te trainen dan met 2) 

o Zorgen voor goede barbezetting na de training en wedstrijden (het is meer dan 

alleen maar trainen) 

o Senior leden meer betrekken in organisatie 

C Samenwerking met afdeling en regionale clubs vergroten 

 Deelname aan welpenactiviteiten met o.a. Valkenswaard, Meppers, MTTV 

 Deelname aan afdelingstrainingen daar waar opportuun 

 Organiseren van meer vriendschappelijke wedstrijden met buurverenigingen (ook niet 

NTTB, denk aan Wetac) 

 

6. Interne activiteiten 

A Jaarlijks organiseren van de volgende toernooien / wedstrijden: open recreanten toernooi, 

clubkampioenschappen, toptoernooi, ouderkind toernooi, tafeltennis  

dart toernooi, nacompetitie 

B Coordineren van de interne recreanten activiteiten (ladder competitie, recreanten competitie, 

uitwisselingen) 

C In samenwerking met de TC organiseren van tenminste 1 nieuwe jeugdactiviteit 

 

7. PR en Communicatie 

A Verder verbeteren van de communicatie door een goede inhoudelijke afstemming van 

Website, Nieuwsbrief en Clubblad 

B Verhogen kwaliteit website door inzet meer redacteuren, hogere mate van actualiteit en 



verhogen communicatie over en weer (o.a. forum, enquêtes) 

C Van alle interne activiteiten moet de communicatie door middel van de diverse media op 

gelijkwaardige wijze worden gedaan zodat leden weten waar ze welk bericht/informatie 

kunnen verwachten 

 

8. Rommelmarkt 

A Jaarlijks in samenwerking met de stichting organiseren van een rommelmarkt die in 

voldoende mate bijdraagt aan de financiële middelen van de TTV 

B Veel leden betrekken bij de organisatie van de rommelmarkt, zodat een van de 

hoofddoelstellingen voor en door leden extra kracht wordt bij gezet 

 

9. Feestcommissie 

A Jaarlijks organiseren van een clubfeest voor alle leden op zodanig wijze dat er zo veel 

mogelijk leden komen 

B Het clubfeest moet ongeveer kostendekkend zijn 

C De feestcommissie moet rekening houden met een aantal algemene voorschriften 

(brandveiligheid, bar- en sluitingsreglement, betaalbaar voor alle leden) 

 

10. Advies commissie lid van verdienste 

A Periodiek beoordelen of er leden zijn die eventueel in aanmerking komen voor lid van 

verdienste 

B Onafhankelijk adviseren van het bestuur met betrekking tot eventuele kandidaten tot lid van 

verdienste 

 


