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2. Missie en Ambities 

2.1 Missie 

Disnierats wil top- en recreatief tafeltennis combineren met oer Hollandse gezelligheid. 

2.2 Ambities 

• Tafeltennis op ten minste tweede divisie niveau heren en dames 

• Tafeltennis aanbieden op iedere niveau en voor iedere doelgroep 

• Bruisende activiteiten die tevens een bijdrage leveren aan de missie 

• Professionele faciliteiten die (top)tafeltennis inclusief gehandicapten mogelijk maakt  

• Financieel gezonde basis die een stootje kan opvangen 

 

3. Financieel 

Het beleid is gericht op minimaal een sluitende begroting. Alle kosten dienen te worden 

gedragen door inkomsten uit contributie en baromzetten. Overige inkomsten uit 

sponsoring worden gebruikt om aanvullende activiteiten mogelijk te maken. Hierbij valt 

te denken aan sponsoractiviteiten, promotie, werving etc.  

Gemaakte kosten staan in verhouding tot de omvang van de betreffende kostenpost. Als 

voorbeeld: trainingskosten voor de jeugd zullen worden verminderd als er weinig 

jeugdleden zijn. Grenzen zijn vastgelegd in het hoofdstuk: Trainingsfaciliteiten 

 

Er wordt jaarlijks 10% van de inkomsten uit contributie en sponsoring gereserveerd voor 

algemene reserves tot een door het bestuur vastgesteld maximum.  

  

4. Ledenaantal 

T.b.v. een gezonde financiële situatie zijn minimaal 125 betalende seniorleden, 25 

jeugdleden en donateurs noodzakelijk. 

 

5. Sponsoring 

Sponsorbijdragen dienen om aanvullende activiteiten en promotie van de vereniging 

mogelijk te maken en tevens doelstellingen als werving jeugd en gehandicapten te 

kunnen realiseren. De relatie met sponsors zal actief worden onderhouden en de 

sponsors ontvangen een activiteitenprogramma dat zal worden aangeboden. De omvang 

hiervan is afhankelijk van de sponsorbijdrage.  

 



 

Algemeen aanbod sponsors: 

Alle sponsors krijgen een vermelding op de website met doorlink naar de site 

van de betreffende sponsor. Sponsors kunnen kosteloos een team inschrijven voor de 

bedrijvenkoppel competitie. Daarnaast worden alle sponsoren vermeld op de nieuwsbrief 

en zullen sponsors minimaal 1 maal per jaar een uitnodiging ontvangen voor kosteloze 

deelname aan een evenement (high-tea).  

 

Doelstelling is om sponsorbijdragen van minimaal 50% van de contributiebijdrage te 

realiseren. 

 

De volgende sponsormogelijkheden kunnen worden aangeboden: 

Verenigingsponsor: Verenigingsponsor ontvangt een bord met afmeting van 2,4 X 1.2 

mtr., naam op het shirt van alle Regionale teams, vermelding als verenigingsponsor op 

website en nieuwsbrief en 1 nader overeen te komen evenement. 

 

Hoofdsponsor: Sponsoring 1e herenteam tarief of sponsoring 1e damesteam. 

 

Hoofdsponsors ontvangen een bord met afmeting van 2,4 X 1.2 mtr., naam op het shirt 

van het 1e team, vermelding als Hoofdsponsor op website en nieuwsbrief en 1 nader 

overeen te komen evenement. 

 

Topsponsor: Sponsoring specifieke doelgroep (gehandicapten, ouderen, jeugd etc.). 

Ontvangen een bord met afmeting van 1,2 X 0,6 mtr., vermelding als Topsponsor op 

website en nieuwsbrief. 

 

Co-sponsor: In principe een bordsponsor waarbij het sponsorbord direct naast de hoofd- 

of topsponsor wordt gehangen vanwege de meerwaarde aan exposure t.o.v. de 

bordsponsors. Ontvangen een bord met afmeting van 1,2 X 0,6 mtr. Vermelding als Co-

sponsor op website en nieuwsbrief. Er kan een nadere afspraak worden gemaakt over 

een stukje aanvullende exposure op website, nieuwsbrief etc. 

 

Bordsponsor: Ontvangen een bord met afmeting van 1,2 X 0,6 mtr. Op willekeurige 

plaats in de speelzaal door bestuur te bepalen. Vermelding als Bordsponsor op website 

en nieuwsbrief. 

 

Donateurs: Ontvangen een website vermelding onder het kopje “Donateurs”. 

Er worden geen sponsoren voor website vermelding geworven. Bordsponsors en alles 

daarboven krijgen tevens een websitevermelding en vermelding op de nieuwsbrief. 



 

 

6. Vrienden van Disnierats 

Initiatieven als “Vrienden van Disnierats” zijn zeer welkom. Het bestuur van Disnierats 

laat de Vrienden vrij om invulling te geven aan de besteding van de gelden. Zaken die 

het reilen en zeilen van de vereniging beïnvloeden worden voorgelegd aan het bestuur. 

7. Donateurs 

Donateurs zijn uiteraard welkom bij Disnierats. De bijdrage als donateur is niet te 

bepalen door het bestuur van Disnierats, maar wordt gezien als een welkome aanvulling 

op de begroting. Met donateurs kunnen nadere afspraken worden gemaakt over 

speelmogelijkheden bij Disnierats. 

8. Trainingsfaciliteiten 

Voor de jeugd is er 1 trainingsavond en een avond om vrij te spelen. Per trainingsavond 

wordt er 1,5 uur training gegeven. Voor senioren, (contributiebetalende) recreanten en 

gehandicapten wordt 1 trainingsavond van 1,5 uur training aangeboden.  

9. Activiteiten 

Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma opgesteld. De activiteiten bestaan uit een mix 

van tafeltennis activiteiten en overige.  

Tafeltennis activiteiten die in ieder geval jaarlijks worden aangeboden zijn: 

• Clubkampioenschappen voor jeugd en senioren; 

• Plankentoernooi (organisatie “Vrienden van Disnierats”); 

• Een scholentoernooi; 

• Dubbeltoernooi; 

• Een sponsortoernooi; 

 

Overige activiteiten die minimaal worden aangeboden zijn: 

• Klaverjastoernooi; 

• Voetbaltoernooi; 

• Een andere niet tafeltennisactiviteit. 

 

10. Schoonmaak en hygiëne  

Wekelijks worden de douches, toiletten en de keuken schoongemaakt. Dit werk wordt 

uitbesteed zodat de uitvoering hiervan is gewaarborgd. Er is een vrijwilligersrooster 

opgesteld waarin extra schoonmaakwerkzaamheden zijn vermeld. Deze worden 



 

uitgevoerd door NTTB competitieteams en/of door recreantleden. De 

noodzakelijke middelen worden ter beschikking gesteld. Indien noodzakelijk 

vindt er een grote schoonmaak van het gehele clubgebouw plaats uitgevoerd door leden. 

 

Minimaal twee leden beschikken over geldige diploma’s in het kader van hygiëne. 

11. Speelniveau 

11.1 1e herenteam 

Het is van groot belang dat het eerste herenteam op een zo hoog mogelijk niveau 

(minimaal tweede divisie) blijft spelen. Toptafeltennis in de regio heeft een 

uitstralingseffect naar (potentiële) leden, sponsors en media. Indien er deelgenomen 

wordt aan de landelijke competitie worden de kosten voor materiaal (rubber en kleding) 

tot een te bepalen maximum bedrag en gemaakte reiskosten o.b.v. kilometervergoeding 

voor wedstrijden van € 0,19 per gereden kilometer vergoed.  

 

De spelers van het 1e team zullen waar mogelijk een bijdrage leveren in 

activiteiten/evenementen (bijvoorbeeld tijdens een scholentoernooi een demonstratie 

geven of een tafeltennis clinic voor sponsoren). 

11.2 1e damesteam 

Een streven is het 1e damesteam op minimaal 2e divisieniveau te laten tafeltennissen. 

Indien er deelgenomen wordt aan de landelijke competitie worden de kosten voor 

materiaal (rubber en kleding) en gemaakte reiskosten o.b.v. kilometervergoeding voor 

wedstrijden van € 0,19 per gereden kilometer vergoed.   

11.3 Overige teams 

Gezien de continuïteit van de eerste teams is het wenselijk het verschil tussen de 1e 

teams en het eerstvolgende team te verkleinen. 

Indien er deelgenomen wordt aan de landelijke competitie wordt kleding en de gemaakte 

reiskosten o.b.v. kilometervergoeding voor wedstrijden van € 0,19 per gereden kilometer 

vergoed.  

11.4 Jeugd 

Het niveau van de jeugd dient stap voor stap te worden opgebouwd. Onderstaand plan is 

opgesteld en zal worden gevolgd. Gezien de doorstroming en uitstraling is een jeugdteam 

die deelneemt aan de landelijke competitie wenselijk. 



 

Indien er deelgenomen wordt aan de landelijke competitie worden de gemaakte 

reiskosten o.b.v. kilometervergoeding voor wedstrijden van € 0,19 per gereden 

kilometer vergoed.  

 

Jeugdplan 

De ervaring van de laatste jaren leert dat een hoge doelstelling ten aanzien van een 

grote groep jeugd moeilijk haalbaar is. Daarom zal er in samenwerking met omliggende 

verenigingen de handen ineen geslagen worden om voor deze groep het aanbod 

aantrekkelijk te maken. De al opgezette samenwerking met A-Merk en Olympia zal 

worden uitgebreid met Stedebroec, Esopus en Backhands. Deze samenwerking bestaat 

uit: gezamenlijke trainingen en niet tafeltennisactiviteiten, uitwisseling bij de 

samenstelling van competitieteams, toernooien zoals bijvoorbeeld een “Westfriesland 

toernooi”. 

 

Ook promotieactiviteiten zullen in gezamenlijkheid met deze verenigingen worden 

opgepakt. 

11.5 Recreanten 

Er worden tafeltennismogelijkheden geboden specifiek voor recreanten. Deze groep is op 

te delen in: 

• Recreanten met een lidmaatschap; 

• Recreanten zonder lidmaatschap; 

 

Recreanten die lid zijn van Disnierats kunnen op alle momenten dat het mogelijk is vrij te 

spelen tafeltennissen en deelnemen aan de training die wordt aangeboden. 

 

Recreanten die geen lid willen worden van Disnierats kunnen deelnemen aan de 

inloopmomenten en tegen betaling van € 2,70 deelnemen aan het inlooptafeltennis die 

dag. Deze groep kan niet tafeltennissen op andere momenten dat dit wordt aangeboden 

en niet deelnemen aan de training. Het aantal inloopochtenden zullen worden afgestemd 

op de vraag. 

11.6 Gehandicapten 

Disnierats heeft beperkte faciliteiten om verstandelijk gehandicapten met een hoog 

niveau tafeltennis aan te bieden. Indien begeleiding vanuit de woongroep beschikbaar is 

kan invulling gegeven worden aan tafeltennis voor de groep sporters. Voor lichamelijk 

gehandicapten zijn de benodigde faciliteiten beschikbaar. De gehandicaptensport zal 

worden gepromoot met als doelstelling het ledental binnen deze groep uit te breiden. 

Daarnaast zal er een toernooi voor mensen met een handicap worden georganiseerd. 



 

Doelstelling hierbij dit jaarlijks terug te laten keren en het aantal deelnemers te 

laten stijgen.  

12. Bardienst 

Twee maal per jaar wordt er een barschema opgesteld voor de speelavonden 

voorafgaand aan de competitie. Uitgangspunt hierbij is dat een thuisspelend team de 

bardienst volgens de opgestelde planning voor haar rekening neemt. Het barschema is te 

raadplegen op de website. Op vrijdagavond wordt tot 23.00 uur bardienst professioneel 

verzorgt door Disnierats en daarna overgenomen door het team dat hiervoor is 

ingepland. 

 

Bij het uitvoeren van de bardienst is er minimaal 1 persoon aanwezig die een cursus 

“Sociale hygiëne” heeft gevolgd. 

 

13. Clubblad en nieuwsbrief 

Periodiek zal er een nieuwsbrief worden uitgegeven als er iets speciaals te melden valt of 

als er wetenswaardigheden zijn. Deze nieuwsbrief is op de website te vinden. Leden die 

niet over internet beschikken kunnen de nieuwsbrief inzien in de kantine van Disnierats. 

 

14. Website 

De website van de vereniging het hét communicatie medium voor alle zaken binnen de 

vereniging. Hierop tref je competitie-indeling, standen, clubblad, activiteitenprogramma, 

speelavonden en tijden etc. etc. aan. De website dient een strakke en professionele 

uitstraling te hebben, mede gezien de plaatsing van sponsorgegevens op de site.  

De website zal worden onderhouden door een sponsor en geactualiseerd door Edwin 

Schoone. 

 

15. Onderhoud gebouw en inventaris 

Het gebouw en inventaris dient in een goede staat van onderhoud te zijn. In de keuken 

(direct om de hoek) hangt een lijst “onderhoud en reparaties” genaamd. Hierop kunnen 

alle nodige reparaties worden opgeschreven. Dus zie je als er iets kapot is, of dreigt te 

gaan, zet dit dan op de lijst. Op vrijwillige basis worden de reparaties uitgevoerd. Ben 

Hagenaars zal zich hiermee bezig houden. 

 



 

16. Werving en promotie 

Werving is er op gericht om de gewenste ledenaantallen die nodig zijn voor een sluitende 

begroting en de overige ambities te realiseren. Actief zal er naar scholen gemaild en 

bezocht worden om tafeltennis mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Tevens 

wordt op deze wijze getracht scholen te interesseren in deelname aan een 

scholentoernooi. 
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