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VTTL-congres voor trainers en bestuurders 2018
De Vlaamse Tafeltennisliga organiseert op zaterdag 28 april 2018 zijn 6de congres voor trainers en
bestuurders. Zowel voor bestuurders als voor trainers is er een volledige dag (met lunch) voorzien.
Voormiddag:
Voor de bestuurders hadden we 3 voorstellen gedaan aan onze clubs en er was het meeste interesse voor
het communicatieplan in de sportclub.
Als clubbestuur onderneem je heel wat acties om je club in de kijker te plaatsen: wekelijkse wedstrijden
waar je toeschouwers naartoe wil lokken, het jaarlijkse sportfeest om je omgeving warm te maken voor je
sport, het jaarlijkse eetfestijn om inkomsten te genereren… Communicatie is een essentieel onderdeel van
dergelijke initiatieven!
Voor de trainers hebben we ook naar een vaak terugkomende vraag geluisterd. Veel trainers zijn
geïnteresseerd in een praktijksessie i.v.m. opslag. We hebben dan ook service specialist Craig Bryant
uitgenodigd om hier zijn tips en trics mee te delen en jullie ook te laten inoefenen.
Deze sessie is echt niet te missen!
Namiddag:
In de namiddag is er een gezamenlijke sessie voor trainers en bestuurders waarbij we de organisatie van
de clubwerking en enkele projecten van de VTTL voor clubwerking zullen voorstellen.
Een 3‐tal clubs komen hun werking toelichten waarbij o.a. volgende topics aan bod komen: ledenaantallen
(evolutie), lokaal (historiek), bestuur en commissies, financiën (kosten, opbrengsten, sponsors),
jeugdwerking (vanaf welke leeftijd, aantal trainingen, doelgroepen, aantal trainers, …), G‐sport, recreanten,
senioren, werking competitie
Aansluitend overloopt de VTTL enkele topics van hun werking: aansluitingen en verzekeringen,
multimove, King Pong, Beertje Ping, G‐sport, jeugdsport(project).
Datum: 28 april 2018
Locatie: Sport Vlaanderen Netepark Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Programma:
10u: Welkomstwoord
10u15 tot 12u45:
Bestuurders VTTL‐clubs: communicatieplan in de sportclub
Trainers: praktijksessie i.v.m. service training door Craig Bryant
13u tot 14u15: lunch
14u30 tot 16u:
Trainers en bestuurders: organisatie van de clubwerking en VTTL‐projecten
Inschrijven:
Inschrijven kan via de website van de VTTL (tabblad opleiding en vervolgens bijscholing).
Jouw inschrijving is pas geldig na storting van € 25 inschrijvingsgeld op onderstaand rekeningnummer:
BE81 7340 0173 7824 (KREDBEBB) met vermelding VTTL‐congres 2018
Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 20 april 2018
Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname via VTS

