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Inleiding 
U leest het beleidsplan 2020-2025 van TTC Rupel. Een werkdocument gebaseerd op het eerste 

beleidsplan 2015-2020 dat tracht een correct beeld te geven van TTC Rupel. Het vormt een neerslag 

van de beleidsvergaderingen die in 2020 gehouden werden om het beleid van de club op korte, 

middellange en langere termijn te bepalen. Het beleidsplan bestaat uit een aantal afzonderlijke 

onderdelen. De onderdelen zijn zo opgezet, dat ze samen het beleid alsook de manier van uitvoering 

van dat beleid van de organisatie beschrijven.  Deze bieden tevens een houvast en leidraad voor het 

nemen van grotere beslissingen.  

Missie en visie van TTC Rupel vzw 
TTC Rupel is een tafeltennisvereniging. Als vereniging willen we graag binnen de Rupelstreek hét 

aanspreekpunt vormen op vlak van de tafeltennissport. TTC Rupel wil voldoen aan de noden van al 

haar leden en besteedt daarom aandacht aan zowel het competitieve, het recreatieve als het extra-

sportieve. 

TTC Rupel wil een aantal zaken verwezenlijken: 

mensen samenbrengen, (bij)leren, amuseren, begeleiden, opvoeden, ondersteunen,…  Op weg naar 

deze doelen hanteert het clubbestuur een aantal normen om deze uiteindelijke doelstellingen te 

bereiken: teamspirit, zelfontplooiing, enthousiasme, positiviteit, respect, beleefdheid, eenheid, 

sportiviteit en  iedereen van de samenleving een kans geven tot sporten. 

Het clubbestuur wil iedereen (leden, oud-leden, supporters, nieuwelingen, bezoekers, tegenstanders, 

(groot)ouders,…) op een aangename en respectvolle manier de tafeltennissport laten ervaren en 

beleven. De club wil sporters de mogelijkheid geven om hun sport in een aangename sfeer op 

competitief of op recreatief niveau te laten beoefenen. 

TTC Rupel wil een meerwaarde zijn voor het Rupelse sportlandschap. We willen jongeren, en onze 

leden in het algemeen, aanzetten tot beweging en tot sociaal engagement door samen in een ploeg 

te spelen. Als club willen we mensen aanzetten tot sport door gerichte acties te voeren. TTC Rupel wil 

mensen verenigen. 

Onze vereniging staat garant voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding die onder leiding staat van 

gekwalificeerde en gediplomeerde trainers. Jeugdspelers moeten de kans krijgen om door te groeien 

en zich kunnen ontplooien in een veilige, aangename, verantwoorde en sportieve omgeving. 

TTC Rupel biedt iedereen de kans om te kunnen sporten zonder belemmering van financiële, fysische, 

religieuze, etnische of seksuele afkomst. TTC Rupel laat iedereen sporten, los van hun sportieve 

kwaliteiten of fysieke mogelijkheden. Iedereen is welkom bij onze club, zowel valide als mindervalide 

sporters (G-sporters). 

De vereniging heeft de bevordering en de uitoefening van de tafeltennisport in al haar aspecten als 

doel. 

Jong en oud trachten we te verenigen, en dit op alle niveaus, om hen plezier en voldoening te laten 

behalen uit de sportieve en extra-sportieve activiteiten die onze vereniging aanbiedt.  

Werkwijze 
Dit beleidsplan kwam tot stand na herhaaldelijk maandelijks samenzitten met het bestuur in 2020. 

Daarnaast werden er in de zomer ditzelfde jaar 2 beleidsgerichte vergaderingen ingericht om het 
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mogelijk te maken om dit specifieke beleidsplan op te stellen waarin de beleidskeuzes van onze 

vereniging naar voren worden gebracht.  Anno oktober 2020 kreeg dit plan een definitieve neerslag.  

Dit document is echter slechts een werkdocument dat onderhevig is aan veranderingen. Als fusieclub 

worden we soms geconfronteerd met nooit eerder vertoonde situaties voor onze vereniging. Het 

beleid van de club krijgt dan ook gaandeweg steeds meer vorm. 

Stand van zaken – TTC Rupel anno 2020 

STRUCTUUR VAN DE CLUB / ORGANEN / ORGANIGRAM 
De algemene vergadering (het wetgevend orgaan) bestaat sinds eind 2019 uit 8 personen. Deze 

algemene vergadering komt 1 maal per jaar samen. Dit zijn de leden van de raad van bestuur, 

aangevuld met Kris Huyck en Kris Boen. 

De raad van bestuur (het uitvoerend orgaan) bestaan zoals vermeld in de statuten van de vzw TTC 

Rupel uit:  

• Raes Davy, Peter Benoitplein 47, 2627 Schelle (Penningmeester) 

• Raats Katrien, Boniverlei 191, 2650 Edegem (Secretaris) 

• Janssens Christophe, Anna Bijnstraat 4, 2845 Niel (Voorzitter) 

• Van Hoofstat Simon, Broydenborglaan 47 2660 Hoboken 

• Aerts Achiel, Lijsterlaan 9, 2630 Aartselaar 

• Hadermann Peter, Steenbakkerijen 72 b303, 2845 Niel 

Dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de club, opgedeeld in thematische pijlers met 

één verantwoordelijke en elks een team aan vrijwilligers 

• Bar – lokaal : Kris Boen 

• Communicatie: Kris Boen 

• Ledenadministratie: Katrien Raats 

• Events: Christophe Janssens 

• Financieel: Davy Raes 

• Sportief: Wout Vande Sompele 

• Jeugd: Ruben De Vleeschouwer 

Algemene ledenvergadering: jaarlijks nodigt het bestuur al haar leden uit voor 2 algemene 

ledenvergaderingen, een openings- en een slotvergadering. Deze gaan respectievelijk door in 

september en mei, aan het begin en het einde van het tafeltennisseizoen.  

Trainersoverleg: periodiek plegen de trainers van TTC Rupel overleg onder leiding van de 

trainingsverantwoordelijke. Hierop worden de doelstellingen en samenstelling van elke 

trainingsgroep besproken 

Trainingsverantwoordelijken: Simon Janssens & Simon Van Hoofstat 

Clubtrainers (op 25/03/2021): Wim Malaise, Simon Van Hoofstat, Achiel Aerts, Guido De Cock, Simon 

Janssens, Wout Vande Sompele, Wim Van Den Eynde, Alec Janssens 

Club API: Kris Boen en Katrien Raats. Als sportclub bieden we een 'vertrouwenspersoon' aan waar je 

bij terecht kan om een probleem van grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten of te bespreken. In 

eerste instantie zijn we er om een luisterend oor aan te bieden. 
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Bij voldoende ernstige melding kunnen we altijd in overleg met betrokkene doorverwijzen naar de 

federatie API of een deskundige hulpverlener, politie of justitie. Een API is 'geen' hulpverlener, 

onderzoeksrechter of journalist (en in het ideale geval ook geen lid van het bestuur).  

• Mits dat een 'vertrouwenspersoon' best geen lid is van het bestuur, zijn we op zoek naar een 

lid die regelmatig op de club komt, een zacht karakter heeft en goed met mensen kan omgaan. 

Bij interesse, contacteer één van bovenstaande personen. 

Financieel 
TTC Rupel vzw heeft een zicht- en spaarrekening bij de banken Belfius en Argenta. Deze opsplitsing is 

gemaakt om de aanwezige gelden bij 2 verschillende financiële partners te plaatsen. De club tracht 

steeds om financieel gezond te zijn. Om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen haalt de vzw inkomsten 

uit volgende acties: 

• Jaarlijks lidgeld van de leden bestaande uit een basislidgeld,     verhoogd met bijdragen voor 

de federaties 

• Sponsoring 

• Subsidies van de gemeente 

• Subsidies federaties 

• Inkomsten van de bar 

• Evenementen ten voordele van de clubkas (mosselsouper,   

• Snoepverkoop, ...) 

• Verkoop tafeltennismateriaal 

Vaste uitgaven zijn: 

• Huur zaal + nutsvoorzieningen 

• Uitrusting 

• Bijdragen aan federaties 

• Abonnement TV en internet 

• Aankoop drank en eten voor verkoop 

• Verzekering 

• Administratie + website 

• Jeugdwerking 

• Vergoedingen voor trainers 

• Aankoop tafeltennismateriaal 

Volgende eenmalige uitgaven gebeurden bij oprichting van de club: 

• Aankoop meubilair 

• Aankoop frigo's 

• Inrichting toog en keuken 

• … 

Onze vzw TTC Rupel is sinds 1/1/2017 BTW-plichtig. 

Lidgelden 
Leden betalen een bijdrage om de dagelijkse werking van de club mogelijk te maken. Bovenop dit 

lidgeld betalen al onze leden een bijdrage voor hun aansluiting bij de federatie(s). Voor de actuele 

lidgelden verwijzen we u graag door naar onze clubwebsite www.ttcrupel.be  

http://www.ttcrupel.be/
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Lokaal 
De sportzaal en bijhorende lokalen gelegen aan het St Hubertusplein 27 – 29, zijn eigendom van de 

gemeente. De St.-Hubertusschool gebruikt de sportzaal overdag als turnzaal en de cafetaria ’s middags 

als refter. Ook de buitenschoolse kinderopvang ( BKO ) maakt momenteel gebruik van deze 

accommodatie. 

TTC Rupel heeft een langdurende huurovereenkomst met het Nielse gemeentebestuur voor het 

gebruik van de sportzaal en bijhorende lokalen. Het lokaal wordt alle weekdagen gehuurd na 

schooltijd, alsook op zaterdag en zondag en volledige dagen gedurende de schoolvakanties. 

De club betaalt de eerste jaren geen huur ter compensatie van de gedane investeringen. Vanaf 

01/01/2023 zal de huur normaliter definitief ingaan. 

De huurbijdrage voor de energiekost (water, gas en elektriciteit) zal aan de hand van volgende 

verdeelsleutel berekend worden: 

• TTC Rupel – 1/3 

• Sint-Hubertusschool – 1/3 

• BKO – 1/3 

De vereniging is voor het lokaal verzekerd bij DVV (VDN verzekeringen), ook de aansprakelijkheid als 

VZW is via een afzonderlijke polis bij deze maatschappij gedekt.  Deze polissen zijn in 2020 aangepast 

aan de huidige situatie. 

Federaties en competities 
TTC Rupel is aangesloten bij 3 verschillende sportfederaties: 

Onze club heeft in elke van deze federaties: Sporta, de Vlaamse TafeltennisLiga (VTTL) en Kon. 

Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (AVVV), verschillende ploegen in competitie. Elk van deze 

federaties heeft zijn eigenheid. 

Sporta is voor TTC Rupel de federatie waarin we nieuwe leden / recreanten aansluiten. Dit omwille 

van de lage ledenprijs en de degelijke verzekering die zij via Ethias aanbieden. Voor de visie van Sporta 

verwijzen we u graag door naar hun website via: http://www.sportafederatie.be/home   

Ook binnen de Vlaamse TafeltennisLiga (VTTL) is TTC Rupel actief. De VTTL is de Vlaamse vleugel van 

de nationale tafeltennisbond van België. 

Voor de visie van de Vlaamse Tafeltennisliga verwijzen we u graag door naar hun website via: 

http://vttl.be/. Met verschillende senioren- en jeugdploegen wordt er jaarlijks aangetreden in 

competitie binnen de VTTL.  

Naast de competitie wordt er door onze club ook actief deelgenomen aan het tornooiaanbod van de 

VTTL. Ook binnen de Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (AVVV) wordt er aangetreden met 

verschillende seniorenploegen. De AVVV, ook wel Vriendenclubs genaamd, is vooral bekend omwille 

van zijn amicale omgeving waarin er gesport wordt. 

Jeugdcompetitie 
Competitie spelen hoort bij de ontwikkeling van onze jeugdspelers, hier moeten we verder op inzetten 

(zie 8. Doelstellingen). 

Seniorencompetitie 
Seniorencompetities worden in onze club in alle 3 bovenvermelde federaties beoefend.  

http://www.sportafederatie.be/home
http://vttl.be/
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Trainingen en trainers 
De kerngedachte van training bij TTC Rupel is een breed publiek bereiken met training op een 

verzekerd basisniveau. 

Voor alle spelers, zowel beginners als gevorderden, jong en oud, bieden wij training op maat aan in 

de mate van het mogelijke.  

Plezier maken trachten we steeds op de eerste plaats te zetten terwijl we de spelers ook trachten bij 

te staan in hun sportieve ambities. Wat deze ook moge zijn. De eerste 4 keren dat spelers komen, 

kunnen ze kosteloos meedoen. Nadien vragen we, vooral in het kader van de verzekering, om aan te 

sluiten en lid te worden.  

Voor onze spelers/leden zien wij tafeltennis als een leuke en sportieve vrijetijdsbesteding. Om een 

symbiose te creëren tussen tafeltennis enerzijds en school of werk anderzijds, richten we onze 

trainingen en competitie(s) zo in dat ze combineerbaar zijn met school, werk, gezin, etc. 

Als club trachten we steevast om kwalitatieve trainingen aan te bieden, zowel aan senioren als 

jeugdspelers. Voor elke speler trachten we dan ook training op maat van zijn of haar niveau te 

voorzien. Bij zowel de jeugd als bij de senioren wordt er getraind in verschillende niveaugroepen onder 

begeleiding van gediplomeerde trainers. 

Onze doelstellingen hieromtrent vindt u onder 8. Doelstellingen. 

Opleiding trainers 
Ook voor de volgende generatie trainers en initiators vergoedt TTC Rupel de kost van de opleiding.  

Immers op het opleiden van gediplomeerde trainers mag niet bespaard worden. Trainers die hun 

opleiding op kosten van TTC Rupel genieten verbinden zich er aan de komende drie jaar uitsluitend 

training aan te bieden op TTC Rupel. 

Stages 
Naast de structurele samenwerking met gemeentes en scholen organiseert TTC Rupel ook voldoende 

stages voor de eigen leden 

Feedback van trainers 
Leiding van de sportieve cel koppelt voorafgaand aan vergaderingen van het bestuur terug naar de 

trainers, jeugdverantwoordelijke en trainingsverantwoordelijke en behandeld hun feedback op de 

vergadering. 

G-sport 
TTC Rupel staat open voor iedereen, ook voor personen met een handicap, ook wel G-sporters 

genoemd. Voor personen met volgende beperkingen stellen we onze activiteiten open: verstandelijke, 

fysieke, psychische, auditieve beperking en voor personen met een autisme spectrum stoornis. 

We bekijken van persoon tot persoon hoe en in welke mate we onze begeleiding dienen aan te passen. 

Indien mogelijk integreren we onze G-sporters in de reguliere werking van onze trainingen. Indien 

wenselijk bieden we via onze G-sportverantwoordelijke aparte speelmogelijkheden aan.  

Naast deze interne clubwerking organiseert onze club ook G-tafeltennisnamiddagen in samenwerking 

met verschillende dagcentra en organisaties die mensen met een beperking persoonsgericht 

ondersteunen, om deze een initiatie te geven. Door het jaar heen trachten we aan zoveel mogelijk G-

sport tornooien deel te nemen die door diverse clubs worden georganiseerd. 
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Jaarlijks werkt onze club ook actief mee aan de G-sportdagen van de omliggende gemeentes door de 

aanbieding van een tafeltennisinitiatie aan de aanwezige G-sporters.  Ook ooit zelf een G-sport-

tornooi organiseren is een uitdaging. 

Communicatie 
TTC Rupel maakt gebruik van heel wat communicatiekanalen om haar leden en externen te bereiken. 

• De clubwebsite www.ttcrupel.be 

• Het infobord in het clublokaal 

• Een gesloten facebookgroep exclusief voor leden van onze club 

• Een publieke facebookpagina 

• Nieuwsbrieven, mailings (Mailchimp) 

• Infobrochure 

• Jaarlijkse openings- en slotvergaderingen 

• Persoonlijk op vraag van een lid 

• … 

 

Evenementen 
Jaarlijks organiseert onze club verschillende evenementen. De doelstelling van deze evenementen 

loopt in de lijn van de visie van onze club. 

Sommige evenementen hebben een sportief en sociaal karakter om leden te werven of om de leden 

sterker te verbinden.  

• Bv: opendeurdagen, clubkampioenschap (enkel jeugd, enkel senioren, dubbel jeugd en dubbel 

senioren), kerststage, kerst/nieuwjaarsdubbel, VDN-cup, kampioenenviering, BBQ’s,… 

We trachten naast de sportieve events, mensen ook via andere events te verbinden. Sommige 

evenementen hebben als bijkomende doelstelling de clubkas te spijzen om de sportieve werking van 

onze club te verzekeren. 

• Bv: Mosselsouper, bbq, ontbijtmand, Rupelbier, …  

Naast eigen organisaties neemt onze club ook deel aan organisaties van verschillende gemeentes. 

• Bv: sportsnoepdag Hemiksem, sportclubweek Schelle, G-sportdag Niel,… 

Tot slot zijn er evenementen die doorgaan in ons lokaal waaraan onze club haar medewerking 

verleent. Deze evenementen dienen steevast gelinkt te zijn aan de tafeltennissport vooraleer ze groen 

licht krijgen van het bestuur.  

• Bv: Tornooi Verlinden, Tornooi Herbalife, Tornooi Enting,… 

Sponsoring 
TTC Rupel heeft verschillende sponsoren. De voorwaarden en condities van onze sponsoring zijn terug 

te vinden in het sponsordossier.  

De fondsen, verworven via sponsoring, worden gebruikt om de clubwerking te garanderen over een 

langere periode.  Een overzicht van onze sponsors is terug te vinden op onze website: 

https://www.ttcrupel.be/info/sponsors/index.html  

https://www.ttcrupel.be/info/sponsors/index.html
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We zijn steeds op zoek naar lange-termijn sponsoren (lokaal in de Rupelstreek). 

De bar 
De bar/kantine is een ruimte die vooral een sociale functie heeft binnen onze vereniging. Daarom 

werd er geïnvesteerd in een gezellige inkleding (stoelen, tafels, koelkasten, infobord, aangepaste 

verlichting, lamellen,…) welke gefinancierd werd door de club overeenkomstig het huurcontract dat 

we hebben met de gemeente. Er wordt in de kantine een ruim aanbod aan dranken verkocht tegen 

democratische prijzen. 

De bar wordt in hoofdzaak gebruikt door onze vereniging tijdens trainingen, competitieavonden (of –

dagen) en club- of tafeltennisgerelateerde evenementen.  Er werd overeengekomen met de school 

dat zij op schooldagen van 12u00 tot 13u00 de kantine mogen gebruiken als refter voor hun ineters.  

Ook de BKO zal tijdens haar gebruiksmomenten gebruik maken van de kantine voor 

huiswerkbegeleiding en andere rustige activiteiten.  

Binnen de club bestaat er een bardienst dewelke werd ingevoerd omdat we bij TTC Rupel over heel 

wat ploegen en leden beschikken. Tappen én spelen op eenzelfde avond is, om een hoge 

klantgerichtheid steeds te garanderen, niet mogelijk. Zo kunnen alle spelers en bezoekers ten volle 

genieten van hun avond. Spelers kunnen zich hierdoor ook beter concentreren op de wedstrijd of op 

de training. We vermijden alsook dat steeds dezelfde leden de bar bemannen. 

Elk meerderjarig aangesloten lid, recreatief of competitief zal gecontacteerd worden om minimaal 2 

bardiensten per seizoen te vervullen.  

Iedereen zal daartoe persoonlijk gecontacteerd worden om enkele data door te geven die voor hen 

het beste uitkomen. In samenspraak zullen dan minimum twee data vastgelegd worden. 

Op de website van TTC Rupel zal de kalender van deze bardiensten ten allen tijde beschikbaar zijn en 

up-to-date gehouden worden. 

Leden kunnen hun bardiensten afkopen door samen met het lidgeld een extra bedrag van 50 euro te 

betalen. Andere leden kunnen dan voor een vrijwilligersvergoeding van €25 deze bardienst 

overnemen. 

Onze barverantwoordelijke zetelt in de werkgroep “BAR” Hij zorgt dat de leden correct geïnformeerd 

worden omtrent hun bardienst, zorgt voor de bestellingen bij de brouwer, houdt de barhandleiding 

up-to-date en zorgt voor een regelmatig aanbod van ons pop-upbier. 

We werken als club samen met brouwerij De Volkswelvaart uit Aartselaar, die wekelijks de door ons 

bestelde dranken levert. 
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TTC Rupel in cijfers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTC Rupel in kernwaarden 

Gezond en veilig 
TTC Rupel wil haar leden in een gezonde en veilige omgeving laten sporten.  

Hierbij wordt er op gelet dat leden in een verantwoorde omgeving kunnen sporten. Ook op mentaal 

vlak willen we dat spelers zich goed voelen. Aan eerlijk en clean spelen en respect voor de 

tegenstander hechten we veel belang. 

Pesten en agressief gedrag hebben geen plaats in onze vereniging. 

Spelers, van welk niveau ook, dienen respect en erkenning te ervaren.  

Zelfontplooiing 
Door in team samen te werken kun je jezelf ontwikkelen. Je creëert een eigen identiteit in een groep. 

Je leert jezelf een plaats geven binnen een groep door je eigen mogelijkheden en talenten te 

ontdekken. 

Enthousiasme 
Wij proberen als club een enthousiasme uit te stralen zodanig dat andere mensen worden 

gemotiveerd. Wij willen mee helpen bouwen aan een club waar gemotiveerde en blije mensen de 

bovenhand hebben. 

  TTC Rupel in cijfers 

  Datum 1/08/2018 1/08/2019 1/08/2020 

  Ledenaantal 153 158 (6) 118 

Geslacht 
Man 135 134 103 

Vrouw 18 24 15 

Leeftijd 

55+ 23 23 19 

18-55 79 76 61 

min 18 51 59 38 

Woonplaats 
Rupelstreek 111 118 85 

buitenRupelstreek 42 40 33 

Comp/Rec 
Competitie 106 101 85 

Recreant 47 57  33 
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Positief 
Positief zijn is voor ons zeer belangrijk. Wijs een speler/ploegmaat of lid niet meteen op zijn slechte 

punten, toon aan dat hij over hele sterke punten beschikt. Benader hem pas daarna om hem op enkele 

mindere punten te wijzen zodanig die persoon een nog betere speler/mens kan worden. 

Respectvol 

Respect dragen we als TTC Rupel hoog in het vaandel. Respecteer je medespelers en je zal zien dat het 

resultaat verbluffend kan zijn. Respecteer elk persoon. Verlang niet dat iedereen identiek is en gelijk 

handelt want dat is ondenkbaar. 

Wij willen iedereen laten sporten op het door hen gewenste en mogelijke niveau. Daarom wensen we 

iedereen op een respectvolle en medisch verantwoorde manier te laten sporten volgens zijn eigen 

capaciteiten.  

Eenheid – Rupelfamilie 
We willen blijven werken aan de verdere integratie binnen onze club en gaan er dan ook de komende 

jaren werk van maken om al onze leden te betrekken bij onze sportieve en extrasportieve activiteiten. 

Leden van TTC Rupel zijn deel van de Rupelfamilie.  

SWOT-analyse /sterkte-zwakteanalyse 
  Doel 

  Hulpvol Schadelijk 

 

 

 

Organisatie 

 

 

 

Intern 

Sterktes: 

A. Ervaren bestuur 

B. Modern lokaal 

C. Financiële situatie 

D. Eigen bar 

E. Sterke clubgeest  

F. Externe en interne 
communicatie 

G. Nieuwe leden / hulpvaardige 
vrijwilligers 

Zwaktes: 

A. Verschillende visies in 
clubbeleid 

B. Regelmatig uitstroom 

C. Samenstelling der 
ploegen: Sociaal vs 
Sportief 

D. Inpassing van de jeugd 
bij de senioren 

 

 

 

Extern 

Kansen: 

A. Positieve vibe (zowel in 
federatie als naar externen) 

B. Nieuwe trainers 

C. Vrije momenten in zaal 

D. Sportief beleid optimaliseren 

E. Externe communicatie in 
onontgonnen gemeenten 

Bedreiging: 

A. Dalend enthousiasme 

B. Gebruik lokaal door 
externen 

C. Veel werk voor enkelen 

D. (te) weinig vrijwilligers 
bij evenementen 
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Doelstellingen 2020-2025* 
 *de volledige sportieve visie is verkrijgbaar via de sportieve cel (bestuur). 

Ledenwerving    
Werving van nieuwe jeugdleden 

De instroom van jeugd was de voorbije jaren een succesvolle pijler van TTC Rupel. Tegelijkertijd moet 

de volgende vijf jaar worden ingezet op het minimaliseren van de toevalsfactor in de huidige werving 

van nieuwe jeugdleden. 

Op korte termijn dient TTC Rupel in te zetten op: 

• Streven naar een meer structurele samenwerking met scholen in de Rupelstreek 

• Frequentie ontdekkingsdagen verhogen  

• Samenwerking opzetten met omliggende gemeentes 

Werving van beginnende senioren 
Ook de instroom van beginnende senioren was de voorbije jaren succesvol. Tegelijkertijd moet de 

huidige situatie overdacht worden: 

• Het aanbieden van de geleide maandagavondtraining is goed.  

• Het belang van de vrije speelavond mag niet onderschat worden, dit vormt de basis voor een 

hechte sociale kern van leden die de fundering van de club uitmaken 

Instroom van niet-beginnende jeugd en senioren 

• Op dit vlak moet TTC Rupel een passieve houding behouden; we willen geen leden van andere 

clubs “stelen”.  

• Een meer actieve houding moet bestaan tegenover het opnieuw uitnodigen van ex-leden. 

Uitstroom van leden 

• We zien geen grote problemen die echt op korte termijn kunnen opgelost worden. 

• Uitstroom kan je ook nooit tot 0 reduceren, is het grootst in groep 1 en 2: natuurlijke 

uitstroom van kinderen die nieuwe hobby’s proberen. 

• Redenen voor uitstroom zijn divers, we kunnen mogelijk een meer gestructureerde bevraging 

doen om na te gaan waarom mensen stoppen. 

Training 
De kerngedachte van training bij TTC Rupel is een breed publiek bereiken met training op een 

verzekerd basisniveau. Dit maken we mogelijk door training van gediplomeerde trainers aan te bieden. 

De toekomstige doelstellingen moeten daarbij zijn: 

Vrije speelavond 
Zoals hierboven aangehaald identificeren we dit als een basisonderdeel van onze club, dat de laatste 

jaren verwaarloosd werd.  

Geleide training 
We willen een breed publiek bereiken met een soort van basistraining. Iedereen heeft recht op 1 

training per week, vanaf groep 2 zelfs 2 keer in de week.  

Trainingsverantwoordelijke is hierin eindverantwoordelijke; zij evalueren 4 keer per jaar de leden. We 

hebben geen hoofdtrainer, maar wel een trainingsverantwoordelijke die deze functie uitoefent. 
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Privétraining 
TTC Rupel moet starten met het aanbieden van privétraining. Dit weliswaar in een vastgelegde vorm 

en in het kader van de bovenstaande bemerking. De privétraining wordt een aangelegenheid 

georganiseerd door TTC Rupel (en kan dus niet aangevraagd worden door leden, net zo min 

kunnen/moeten zij hier voor betalen). De selectie gebeurd op basis van inzet tijdens de geleide 

training. Een uitnodiging wordt geformuleerd door de trainer. Iedereen maakt op deze wijze kans, 

niemand wordt buitengesloten.  

Opleiding trainers 
Ook voor de volgende generatie trainers en initiators vergoedt TTC Rupel de kost van de opleiding, op 

het opleiden van gediplomeerde trainers mag niet bespaard worden. 

Stages 
In grotere vakanties lange stages organiseren; in korte vakanties dagstages; er moet telkens 

voldoende reclame rond gemaakt worden; de club stelt voor aanvang van het seizoen voor 

jeugdspelers een speelkalander op van alle sportieve evenementen en hun inschrijvingsdeadline. 

Eveneens reclame gemaakt worden voor niet-club stages van VTTL/Sporta, is goed voor de leden. 

Feedback van trainers 
Leiding van de sportieve cel koppelt voorafgaand aan vergaderingen van het dagelijkse bestuur terug 

naar de trainers, jeugdverantwoordelijke en trainingsverantwoordelijke en behandelt hun feedback 

op de dagelijkse vergadering. 

Competitie 
TTC Rupel biedt zowel jeugdleden als senioren de mogelijkheid om competitie te spelen, de volgende 

kernpunten moet de club daarbij steeds centraal stellen 

Jeugdcompetitie 
Competitie (incl. tornooien) spelen hoort bij de ontwikkeling van onze jeugdspelers; hier moet een 

versterkte focus komen. 

Seniorencompetitie 
In het onderhouden van het niveau van onze competitie spelende senioren is de doorstroom van jeugd 

naar senioren essentieel, deze moet meer gestructureerd verlopen. 

TTC Rupel wil op vlak van seniorencompetitie op korte termijn behouden wat we momenteel hebben 

op vlak van competitief niveau. TTC Rupel behoudt zich de mogelijkheid om in de toekomst spelers te 

betalen, dit echter onder strenge voorwaarden. 

Doelstellingen extra-sportief 
• 2 jaar: Het financiële systeem bewaken, zodat we binnen enkele jaren op dezelfde manier 

kunnen blijven verder werken als de maandelijkse huur wordt aangerekend. 

• 5 jaar: 

o Het ledenaantal doen stijgen opnieuw naar 200 (een mooie mix van jeugd en 

volwassenen) 

o Behouden van een gemotiveerd en complementair team als dagelijks bestuur.  

• 10 jaar:  

o Financieel gezond blijven 

o Uitkijken of een volledig eigen lokaal tot de mogelijkheden behoort.  

o De eigenheid van de club niet verliezen. 
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TTC Rupel in 2025 
Tegen 2025 wil TTC Rupel een vaste waarde zijn in de Rupelstreek als betrouwbare partner van 

gemeenten en van andere sportclubs. 

Daarnaast streven we ernaar om tegen 2025 een voorbeeld te vormen voor andere tafeltennisclubs 

binnen de verschillende federaties. Ook daarin wil onze club een betrouwbare partner blijven. 

We streven naar een ledenaantal om en bij de 200 leden waarbij deze allemaal hun gading vinden in 

het diverse aanbod van onze club.  

TTC Rupel streeft ernaar om ook in 2025 financieel gezond te zijn waarbij het lidgeld betaalbaar blijft 

voor iedereen en waarbij ook de prijzen van de bar steeds democratisch blijven. 

In 2025 staat de jeugdwerking van TTC Rupel een stap verder in haar ontwikkeling. Er wordt ook dan 

nog gestreefd naar het laten beleven van plezier, het ervaren van successen en trachten we nog steeds 

het maximum uit spelers te halen.  

Conclusie 
TTC Rupel is einde 2020, ruim 5 jaar na de oprichting een groeiende sportclub in volle ontplooiing. De 

waarden die we in dit beleidsplan naar voren schuiven zijn in sterke mate reeds aanwezig, maar dienen 

in de komende jaren nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Op het vlak van jeugdwerking is 

er nog een ruime groeimarge.  

TTC Rupel wil blijven inzetten op het ontwikkelen van een sterkere communicatiestroom van en naar 

leden toe.  

De zes kernwaarden, omschreven onder punt 6 van dit beleidsplan zullen in het beleid, gevoerd door 

de club, steeds een vaste leidraad vormen bij het aftoetsen en oplossen van problemen. TTC Rupel wil 

blijven zoeken naar opportuniteiten om zowel intern als extern een sterke uitstraling te garanderen. 

TTC Rupel is een bruisende organisatie in dewelke al haar leden kunnen floreren! 

 

 


