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De competitie loopt, training – om bekende trieste reden – momenteel helaas niet. Kortom: het lijkt 

vrij rustig in tafeltennisland. Niets is echter minder waar! Bestuurders/afgevaardigden moesten de 

laatste maanden (en ook tot eind van het jaar) behoorlijk “aan de bak”. Graag houden we alle 

belangstellenden met onderstaande impressie van de diverse (bestuurs)activiteiten op de hoogte. 

Heb je tijd/belangstelling voor – of ideeën m.b.t. deze onderwerpen? Overweeg dan eens om je op 

dit front in te zetten voor je sport en vereniging! 

 

Een dag na de gezellige TWO-uitwisseling bij Odion op maandag 7 september, gingenTAVERDO-

vertegenwoordigers Hennie Bergervoet en Yvonne Menting op pad naar Slijk-Ewijk voor deelname 

aan de ALV van de afdeling Gelre, waar werd ingegaan op nieuwe competitie-ontwikkelingen, 

bestuurlijke vernieuwing, het meerjarenbeleidsplan en extra afdelingsactiviteiten 2015/2016. 

Het was een druk weekje, want een dag later stond een brainstormsessie voor het voltallige bestuur 

en Edwin Rensen gepland met Lars Wildenborg: een oriëntatie op de mogelijkheden (en kosten) van 

opstarten jeugd.  

 

Op 6 oktober waren TAVERDO-afgevaardigden Willem Braam en Yvonne Menting aanwezig bij de 

regiobijeenkomst van de afdeling Gelre; hier werd onder andere nader ingegaan op mogelijke 

modellen voor de competitie en werd een Table Stars-project gepresenteerd. Dit laatste onderwerp 

sloot natuurlijk prima aan bij de in het TAVERDO-bestuur reeds in gang gezette oriëntatie op 

mogelijkheden opstarten jeugd…  

Uiteraard werd de daar opgedane informatie tijdens de bestuursvergadering van 14 oktober 

ingebracht en besproken. Ook kwam in deze vergadering een eerste nieuwe opzet van regelingen 

aan de orde (denk daarbij aan: intake nieuwe leden, rechten en plichten, veiligheid, klachten, functie-

omschrijvingen, etc.). Tijdens volgende vergaderingen zullen diverse regelingen verder worden 

uitgewerkt en bijgeschaafd; het is de bedoeling deze concept-regelingen in de ALV van het voorjaar 

2016 te agenderen ter vaststelling, en deze vervolgens op de website te plaatsen. Daarmee zijn leden 

en overige bezoekers van de website optimaal op de hoogte van binnen de vereniging bestaande 

regelingen. 

 

Op 19 oktober volgde een oriënterend gesprek tussen TAVERDO-secretaris Yvonne Menting en een 

functionaris van de gemeente Doetinchem met betrekking tot toekomstige huurmogelijkheden 

accommodatie, zowel evt. uitbreiding/andere tijden, als mogelijke locaties, in verband met mogelijke 

uitbreiding aanbod voor diverse doelgroepen. 

Een bijeenkomst op 27 oktober in Groenlo  sloot daar weer prima op aan: verenigingen werden 

uitgenodigd mee te denken over toekomstscenario’s voor de Achterhoek, en wel met name met 

betrekking tot de demografische transitie tot 2020 (ontgroening, vergrijzing) en de mogelijke 

gevolgen daarvan voor ledenbestanden, sportaanbod  voor diverse doelgroepen en het  

accommodatie-bestand in de regio.  

Voornaamste constateringen door TAVERDO-vertegenwoordiger Yvonne Menting:  

− inwoners gemeente Doetinchem blijken (op basis van lidmaatschap sportvereniging) aanzienlijk 

minder sportief dan inwoners van de overige zeven Achterhoekse gemeenten; hier is winst te 

behalen!; 



− TAVERDO mag blij zijn honk te hebben in Doetinchem, want er zullen in de toekomst in de meer 

landelijke Achterhoek diverse “witte vlekken” op de kaart staan, waar niet of nauwelijks geschik-

te sportaccommodatie aanwezig is; 

− algemene verwachtingen m.b.t. sportlidmaatschap in 2025: 

jeugd:                          -    8%; 

tot 65 jaar:                 -    4%; 

> 65 jaar:                     + 36%! 

Dit betekent voor TAVERDO:  

• blijven oriënteren en inzetten op jeugd; op niet al te lange termijn aanbod; 

• op termijn meer specifiek aanbod voor 65+ ontwikkelen (gericht op “bewegen omdat het 

leuk/goed voor je is”, aanbod ook overdag en evt. op andere locaties). 

 

Ook in november bleef de agenda van bestuurders niet leeg.  

Op 16 november namen Willem Braam en Yvonne Menting deel aan een vervolg op de bijeenkomst 

over toekomstscenario’s voor de Achterhoek, te weten: een “open club”-sessie. Een bijeenkomst, 

waarbij tijdens een presentatie en gesprekken met bestuurders van andere verenigingen ideeën 

werden opgedaan over: ledenwerving, ledenbehoud, bekendheid in de buurt, (ludieke) acties, 

promotie, etc. 

Twee dagen later: deelname door TAVERDO-vertegenwoordigers Bruno Ingen Housz en Yvonne 

Menting aan de eerste van een viertal workshops “Meer vrijwilligers in minder tijd”. Standpunten en 

ideeën werden gehoord, terwijl voldoende inspiratie werd opgedaan om met de diverse 

huiswerkopdrachten aan de slag te gaan. In 2016 nog drie workshops te gaan, dus wordt vervolgd… 

 

Maar daarmee zijn we er nog niet, want voor het resterende deel van het jaar staan ook nog enkele 

data gepland: 

− op 24 november a.s. schuiven voorzitter en secretaris aan bij het TWO-overleg, waar samenwer-

king op de agenda staat (zoals mogelijkheden in het kader van Table Stars en evt. gezamenlijk 

doelgroepaanbod bewegen (een eerste clinic wordt mogelijk op 28 januari 2016 bij TAVERDO ge-

houden), maar ook: vaststelling van de datum voor de volgende TWO-uitwisseling bij ttv Wehl); 

− het bestuur van TAVERDO komt op 9 december bijeen; op de agenda onder meer: nabespreking 

teamsamenstelling voorjaar 2016, vervolg nieuwe opzet interne regelingen en functieomschrij-

vingen en evaluatie TWO-overleg; 

− 15 december:  themabijeenkomst Modern Besturen (deelname door Jan-Willem Berends en 

Hennie Bergervoet), tevens aftrap Sportraad en info Sportimpuls. 

 

Heb je vragen over genoemde (bestuurs)activiteiten, of maken de onderwerpen je nieuwsgierig? 

Vraag nadere info bij een van de bestuursleden! 


