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Hoe maak ik mijn club laagdrempelig
2019-2020
1) Duurzaam en gericht aanbod
Organiseer een duurzaam aanbod voor een specifieke doelgroep. Kies uit zes activiteiten die in
aanmerking komen voor het project. Deelname aan het project geldt vanaf 1 activiteit.

•
•
•
•
•
•

Deelname aan provinciale Interclub voor -12 jarigen
Interne wedstrijden of initiatie voor recreanten
Initiatie voor -9 jarigen (benjamins)
G-sport aanbod voor personen met een beperking
Naschools aanbod voor kinderen uit het lager onderwijs
Senior pong voor senioren 55+

Meer info, zoals voorwaarden tot deelname, staat per activiteit
uitgeschreven op de volgende pagina’s.

2) Netwerking
1. Registreer uw activiteit op https://kingpong.vttl.be/site/login
(aanmelden met de clubaccount)
2. De activiteit verschijnt op een interactieve map op
https://kingpong.vttl.be/site/activities
3. Promoot de activiteiten bij de eigen clubleden en de
buitenwereld. Werk samen met lokale partners voor het
aantrekken van deelnemers. Partners uit ons netwerk vindt u
op de interactieve map. Breidt ons netwerk uit met nieuwe
partners.

3) Trapsgewijze aansluiting
Verlaag de drempel van toetreding tot jouw club met een
trapsgewijze aansluiting. Laat niet-leden proeven van uw aanbod.
De doelstelling van KING PONG is immers om personen die niet
sporten of niet meer actief sporten toe te leiden naar de sportclub.
Op die manier kan per club en per activiteit het aantal niet-leden
dat deelneemt + het aantal lidmaatschappen dat hieruit voortvloeit
in kaart gebracht worden.

Activiteiten
Provinciale ploegen competitie voor beginners onder 12 jaar
•

•

Deelname met minstens 1 ploeg in een provinciale interclub competitie voor -12 jarigen, die
doorgaat op regelmatige basis. De competitie wordt provinciaal georganiseerd en is gericht
op jonge beginners, bij voorkeur NG of met een zo laag mogelijk klassement.
De deelnemers zijn miniem of jonger

Initiatie en/of interne competitie voor recreanten vanaf 16 jaar
•
•
•
•

Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen.
In de webapplicatie vind je een wedstrijdformule die vrijblijvend mag gebruikt worden.
Het is aan te raden om wedstrijden af te wisselen met initiaties en vrij spel.
De deelnemers hebben geen competitiestatuut en zijn minstens 16 jaar

Initiatie voor kinderen onder 9 jaar
•
•
•
•
•
•

Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen.
Onder leiding van een gediplomeerde begeleider = VTS-diploma initiator tafeltennis of
gelijkgesteld (diploma LO). Voor Multimove volstaat pedagogisch diploma (kleuterleidster).
In de webapplicatie vind je bij Prins Pong algemene en tafeltennisgerichte
bewegingsvaardigheden voor benjamins.
Minstens een deel van elke sessie bestaat uit tafeltennisgerichte vaardigheden, of wanneer
met werkt in groepjes, oefent minstens één groep tafeltennisgerichte vaardigheden.
Testbatterij wordt afgenomen van nieuwe deelnemers (toepassing in de webapplicatie
waarmee je onmiddellijk feedback krijgt over het potentieel van het kind).
De deelnemers zijn benjamin

Initiatie en/of interne competitie voor personen met een beperking
•
•

•
•
•

Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen.
Onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider = VTS-diploma
initiator tafeltennis of gelijkgesteld (diploma LO) of minstens 2 jaar ervaring in het
begeleiden van de doelgroep.
In de webapplicatie vind je bij G-Pong (vanaf juli 2017) spelvormen voor G-sporters.
De georganiseerde activiteiten zijn exclusief voor G-sporters, of inclusief maar dan met
speciale aandacht voor de deelnemende G-sporters.
De deelnemers hebben een beperking

Naschoolse initiatie in samenwerking met een school
•
•

•

Duurzaam aanbod = minstens 10x
Onder leiding van een gediplomeerde begeleider = VTS-diploma initiator tafeltennis of
gelijkgesteld (diploma LO) of Pedagogisch diploma met minstens 2 jaar ervaring als
tafeltennistrainer.
Activiteiten gaan door in school of in de club, afhankelijk van de voorkeur en mogelijkheden.

•
•

In de webapplicatie vind je bij Prins Pong en King Pong oefeningen en spelletjes voor deze
doelgroep.
De deelnemers komen uit het basis of secundair onderwijs

Senior pong voor senioren 55+
•
•
•

•

•
•

Duurzaam aanbod = minstens 15x gespreid over minstens 3 maanden binnen 1 seizoen.
Sport overdag is een kans voor deze doelgroep, vooral voor de ouderen die niet meer werken
Onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige begeleider = VTS-diploma
initiator tafeltennis of gelijkgesteld (diploma LO) of minstens 2 jaar ervaring in het
begeleiden van de doelgroep.
In de webapplicatie komt een apart onderdeel voor Senioren genaamd Senior Pong, met info
over tafeltennisgericht begeleiding en een link naar het programma van krachttraining voor
senioren dat is ontworpen door Sport Vlaanderen i.s.m. de KUL.
Wie het krachttrainingsprogramma wilt aanbieden, wordt aangeraden om de bijscholing te
volgen bij de VTS.
De deelnemers zijn 55+

Dit project wordt aangeboden door de VTTL met steun van Sport Vlaanderen

