
Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash 
(2014 – 2020) 





Smash in cijfers 
(leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) 
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Leeftijd 

Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 



Smash in cijfers 
(leeftijdsopbouw / nieuwe leden) 

    0-5 jaar 6-10 jaar 

Leeftijd Leden lid lid 

jeugd 12 12   

20-30 jaar 6 2 1 

30-40 jaar 7 1   

40-50 jaar 9   2 

50-60 jaar 11 3 1 

60-70 jaar 7   1 



Sterke / zwakke punten 
 

Sterke punten 
 hoogste teams spelen op hoog niveau 

 gezelligheidsvereniging? 

 financieel gezond 

 eigen zaal en kantine 

 voldoende mogelijkheden/avonden om te spelen 
in eigen zaal 



Sterke / zwakke punten 
Zwakke punten 
 geen recreanten 

 weinig opvang en speelmogelijkheden voor recreanten 

 geen stabiele jeugdgroep 

 weinig doorstroming jeugd naar senioren 

 weinig nieuwe seniorleden 

 stabiel ledenbestand, maar wordt steeds ouder 

 geen speelmogelijkheden senioren overdag 

 geen seniorentraining 

 PR  

 



Sterke / zwakke punten 
 

Kansen 
 geen verenigingen in ’s-Gravenzande en Poeldijk 

 meer recreantleden 

 Ouderen blijven langer actief: Smash kan overdag 
sporten aanbieden 



Sterke / zwakke punten 
 

Bedreigingen 
 minder kinderen geboren  

 veel andere sportverenigingen waar kinderen al 
jonger kunnen komen 

 terugloop ledenaantal 
 





Smash is een 
gezelligheidsvereniging 

 Is dat zo? 

 Waar blijkt dat uit? 

 Vinden alle categorieën leden Smash een 
gezelligheidsvereniging? 



Smash moet zelfstandig blijven 
bestaan 

 Is dat zo? 

 Moet Smash groeien en hoe groot zou onze vereniging 
moeten zijn? 
(aantal juniorleden / seniorleden / recreanten) 



Een vereniging draait op 
vrijwilligers 

 Moeten leden iets doen voor de vereniging, ieder op 
zijn eigen niveau? 

 Smash moet actief bekend maken dat we iets van 
leden verwachten. 

 Moeten leden die niets doen voor de vereniging meer 
contributie betalen? 



Er zijn genoeg activiteiten? 
 Is er behoefte aan meer activiteiten naast tafeltennis? 

(nu: clubkampioenschappen met afsluiting, 2x 
klaverjassen, barbecue) 

 Smash zou seniorentraining moeten aanbieden 

 Meer tafeltennisactiviteiten naast de competitie (bijv. 
vriendschappelijke wedstrijden, toernooien met eigen 
leden) 

 Langer doorspelen in de zomer is gewenst 







Aandachtspunten n.a.v. stellingen 
Gezelligheid: 
- Voor sommige seniorleden geldt resultaat > gezelligheid 
- Gezelligheid kan veel beter 
- Opvang nieuwe senioren moet beter worden geregeld 
Zelfstandige vereniging blijven? 
- Minimum aantal leden: 2x4 senioren teams + 2 landelijke teams en 30 

jeugdleden 
Vrijwilligers 
- Meer contributie voor leden die niets doen is geen optie 
- Belonen van vrijwilligers (attentie of een avondje) verder uitwerken 
Activiteiten 
- Speelmogelijkheden voor recreanten verder opzetten 
- Dagopenstelling verder opzetten 





Doelstellingen 

1 
Smash blijft een zelfstandige vereniging die zich 
richt op leden uit de (deel)gemeenten Monster, ’s-
Gravenzande en Poeldijk. Daar waar mogelijk wordt 
samengewerkt met tafeltennisverenigingen uit de 
directe omgeving; 



Doelstellingen 

2  

Smash speelt in een aantrekkelijke 
sportaccommodatie met goed speelmateriaal en een 
gezellige kantine; 



Doelstellingen 

3  

Smash streeft naar een 100 actieve leden (te bereiken 
in 2020) waarvan ongeveer 25 jeugdleden. 



Doelstellingen 

4  

Smash verbindt generaties met elkaar. Contact 
tussen jeugdleden en senioren is belangrijk met het 
oog op doorstroming van junioren naar senioren. 



Doelstellingen 

5  

??????  
(aanvullingen vanuit deze vergadering) 
 
=> Verbeteren PR 



Planning 
Seizoen 2013-2014 
• bijeenkomsten ‘besturen met visie’ 
• deelplannen uitwerken (subwerkgroepen) 
• beleidsplan uitwerken (bestuur) 
Ledenvergadering september 2014 
• presentatie beleidsplan 
Seizoenen 2014-2015 en 2015-2016  
• uitvoeren beleidsplan 
Ledenvergadering september 2016 
• tussentijdse evaluatie beleidsplan 



Doelstellingen  
 

Het bestuur wil de doelstellingen met elkaar realiseren: 

 

Samenstellen subwerkgroepen 

 communicatie 

 recreanten (senioren en 60+), werving-opvang-
behoud van leden 

 activiteiten / kantine / gebouw en onderhoud 

 junioren, werving-opvang-behoud leden 

 


