
BELEIDSPLAN “SMASH MET 100 LEDEN 

DOELSTELLING 

Vergroten van het ledenaantal in drie jaar naar 100 actieve leden zodat de vereniging zelfstandig kan 

blijven bestaan en er voldoende kader beschikbaar is om een bloeiende vereniging te 

Tafeltennisvereniging Smash bestaat in oktober 2014 58 jaar en is daarmee de oudste 

tafeltennisvereniging uit het Westland. De laatste jaren is het ledenaantal bij de senioren langzaam 

maar zeker gedaald en het aantal jeugdleden is de afgelopen

Wanneer de huidige tendens zich doorzet, is het goed mogelijk dat het ledenaantal en/of het aantal 

vrijwilligers te klein wordt om als zelfstandige tafeltennisvereniging te kunnen blijven bestaan. Het 

bestuur heeft dit moment aangegrepen om een beleidsplan 2014 

tendens te doorbreken en daarmee de tafeltennissport in Monster een nieuwe impuls te geven.

BELEIDSTHEMA’S 

Het beleidsplan voor de komende drie jaren zal zich met name richten o

naar 100 leden, waarvan 20-25 jeugdleden

volgende beleidsthema’s geformuleerd:

• Verbeteren naamsbekendheid van onze vereniging

• Verbreden aanbod tafeltennismogelijkheden

• Ledenbehoud 

Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leden de komende jaren zal in de tweede fase van het 

beleidsplan de nadruk meer komen te liggen op

voorafgaand aan de tweede fase worden beoordeeld in hoe

worden bijgesteld. 
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NAAMSBEKENDHEID T.T.V. SMASH 

De naamsbekendheid van tafeltennisvereniging Smash in Monster is relatief beperkt. Momenteel 

komt de vereniging af en toe in de lokale pers en zijn er nauwelijks contacten met verenigingen/ 

instanties of andere belanghebbenden. De website is goed en actueel, echter de aanlevering van 

informatie is beperkt. De belangrijkste mogelijkheden om de naamsbekendheid te vergroten: 

• Vergroten naamsbekendheid Smash in kern Monster door bijwonen activiteiten (bijv. 

braderie);  

• Meer promotie van de vereniging door artikelen in de krant (structurele aanlevering van 

informatie aan kranten en bij grote evenementen / prestaties extra aandacht); 

• Contacten aanhalen met belanghebbende partijen zoals Gemeente, sponsoren, huurders; 

• Organiseren activiteiten van belanghebbende partijen, bijvoorbeeld sponsoravond; 

• Social media verder ontwikkelen. 

 

VERBREDEN AANBOD TAFELTENNISMOGELIJKHEDEN 

De doelstelling om het aantal leden te vergroten kan mede worden gerealiseerd door het verbeteren 

en het verbreden van het tafeltennisaanbod. Overdag wordt op dit moment geen tafeltennis 

aangeboden voor bijvoorbeeld 60+ en huisvrouwen. Op dit moment spelen er een beperkt aantal 

seniorleden ouder dan 60 jaar bij Smash. Er zijn wel een aantal seniorleden die deze leeftijd naderen. 

Doelstelling: 

• Opvang nieuwe (recreant) leden organiseren; 

• Opzetten 60+ tafeltennis; 

• Opzetten tafeltennis voor ‘huisvrouwen’; 

• Integreren (nieuwe) 60+ leden / huisvrouwen binnen vereniging; 

• Onderzoeken mogelijkheden combinatieabonnementen (winter tafeltennis – zomer tennis); 

• Onderzoeken samenwerking met andere sporten; 

• Promotie activiteiten (braderie, open dag evt. in combinatie met tennis, sportinstuif). 

 

LEDENBEHOUD 

Op dit moment heeft Smash nauwelijks recreanten en loopt het ledenaantal bij de senioren 

langzaam maar gestaag terug. Bij de jeugd is het aantal leden stabiel en blijven jeugdleden inmiddels 

langer bij onze vereniging. Onderwerpen inzake ledenbehoud staan op dit moment niet structureel 

op het programma. Ten aanzien van het onderwerp ledenbehoud zullen de volgende deelthema’s 

worden uitgewerkt: 

Jeugd 

Senioren 

Vrijwilligers 

Accommodatie 



 

• Jeugd: Ontwikkelen jaarplan jeugd (competitie, toernooien, activiteiten) 

• Jeugd: splitsen beginners groep / gevorderden, training op eigen niveau 

• Jeugd: doorstroming jeugd naar senioren bevorderen 

• Jeugd: inspraak oudere jeugd op beleid 

• Senioren: jaarplan 

• Senioren: strakker coördineren activiteiten senioren 

• Senioren: plannen activiteiten voor recreanten 

• Senioren: training 

• Vrijwilligers: meer aandacht voor vrijwilligers 

• Vrijwilligers: betrekken ouders bij vrijwilligerswerk voor de jeugd 

• Vrijwilligers: jeugd interesseren voor vrijwilligerswerk / kaderwerk 

• Plan voor optimalisatie accommodatie 

• Plan voor andere verhuur van de zaal mede gericht op tafeltennis (bijv. naschoolse opvang) 
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