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NTTB Afdeling Gelre   
 
Betreft: Vacatures commissie Sportzaken  
 
De commissie Sportzaken van de afdeling Gelre is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die het leuk vinden om activiteiten binnen de afdeling Gelre te coördineren en/of te 
organiseren. De hoofdtaken die gecoördineerd / georganiseerd worden zijn 
Talentherkenning en –ontwikkeling, Ledenwerving en Opleidingen & Bijscholingen.  
 
Wij zoeken de nodige versterking bij: 
 
Talentherkenning en –ontwikkeling 
Coördineren van de afdelings- en selectietrainingen, NTTB-Jeugdcup en RTC-training. 
Meedenken over beleid, opzet en uitvoering van activiteiten voor talentherkenning en –
ontwikkeling. 

 
Ledenwerving 
Opzetten en uitvoeren van activiteiten voor ledenwerving via Table Stars en voor ouderen, 
parasporters, recreanten, oudere jeugd en studenten. Meedenken over beleid, opzet en 

uitvoering van nieuwe activiteiten met als doel het ledenaantal van verenigingen te 
verhogen.   
 
Opleidingen & Bijscholingen 
Coördineren van de NTTB opleidingen voor trainers, scheidsrechters, toernooileiders, 
bestuurders en overige doelgroepen. 
Coördineren en in samenwerking met andere partijen organiseren van bijscholingen voor 
diverse doelgroepen.   
 
Wie zoeken we?  
We zijn op zoek naar mensen die kunnen en willen helpen in de coördinatie/organisatie, 
maar ook naar mensen die graag mee willen denken over het aanbod van activiteiten en de 
ontwikkeling van nieuwe evenementen.  Vrijwilligers van alle leeftijden zijn van harte 
welkom. Specifiek zijn wij op zoek naar jongere vrijwilligers van minimaal 18 jaar. 
  
Wat vragen wij?   
Ervaring of minimaal interesse in het organiseren van activiteiten  
Communicatief goed zowel mondeling als schriftelijk  
Kennis over de tafeltennissport als speler en/of vrijwilliger. 
 
Tijdsbesteding: 
Circa 3-4 vergaderavonden per jaar plus de tijd die je nodig hebt voor de coördinatie / 
organisatie en nazorg van het evenement.  
  
Interesse?  
Lijkt het je leuk bij te dragen aan de coördinatie/organisatie en meedenken van eerder 
genoemde activiteiten dan horen wij graag van je!   
 
Voor toelichting op deze vacatures kan contact worden opgenomen met 
afdelingsbestuurslid Frank du Bois, via sportzaken@nttbgelre.nl of 06-41856069. 
Belangstellenden kunnen hun interesse via dezelfde weg kenbaar maken.  
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