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Welkom beste tafeltennisser!
Als VVV’er kun je ervoor kiezen om alleen recreatief te spelen, maar je kunt ook competitie gaan
spelen of deelnemen aan diverse toernooien binnen of buiten de vereniging.
Jeugd
Voor de jeugd zijn toernooien en competitie niet alleen leuk, maar ook nuttig. Op bijna alle dagen
wordt er binnen VVV training gegeven voor diverse niveaus. Voor meer informatie: kijk op de website
voor de juiste tijden.
VVV biedt ook gelegenheid voor vrij spelen op de zondagmiddag van 12.00 - 14.00 uur.
Senioren
Senioren kunnen ook deelnemen aan allerlei toernooien (gezelligheid of prestatiegericht) of aan
verschillende soorten competitie. Vraag desgewenst advies.
Voor senioren is er een training op woensdagavond van 20.30 – 22.00 uur en op zondagmorgen van
10.00 – 12.00 uur.
Fifty ViTT (55+)
Tafeltennis is goed voor je gezondheid en wil je dat samen met leeftijdsgenoten doen, dan is het 55+
programma een goede optie. Als je zin heb loop dan op vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur binnen en
sla een balletje tegen andere 55+-sers. Ja, die leeftijd is een voorwaarde. Handicap geen bezwaar; het
gebouw is echter helaas niet goed voor rolstoelen toegankelijk.
Deelname kost € 3 per keer of € 90 per jaar.
Competitie
Als je competitie wilt spelen, heb je een ruime keus:
 NTTB trio (de officiële Nederlandse Tafeltennis Bond)
Dit is de meest gespeelde competitie. Een team heeft drie deelnemers die elk drie singles spelen en er
is een dubbel, totaal dus 10 partijen. Partijen zijn in best-of-five, ofwel minimaal drie gewonnen games
tot 11 punten met minimaal 2 punten verschil. Elke 2 punten servicewissel. Deze competitievorm is
mogelijk voor senioren en voor junioren
 NTTB duo (alleen seniorenteams)
Deze competitie kost minder tijd, want teams hebben twee deelnemers, die elk twee singles spelen en
een dubbel. Partijen zijn best-of-five, ofwel minimaal drie gewonnen games tot de 11.
 UBT (Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen) (alleen seniorenteams)
Deze competitie is als de NTTB, maar je speelt best-of-three, ofwel minimaal twee gewonnen games
en de telling is tot 21 punten met minimaal 2 punten verschil. De service wisselt elke vijf punten.
Uitwedstrijden zijn in de regio Den Haag.
Meer informatie? Vraag iemand van het kader.
VVV toernooien
Wat voor speler je ook bent en van welk tafeltennisniveau, aan de VVV-toernooien wil je altijd
meedoen. Je speelt altijd diverse partijen, de sfeer is prima en de kantine serveert allerlei (lekkere)
hapjes.
Contributie
Na een drietal kennismakingsbezoeken schrijf je je in als lid. De contributie wordt per jaar berekend en
die betaal je vooraf na ontvangst van de toegezonden rekening. Als het geld is ontvangen word je
ingeschreven als lid van VVV en word je, als je dat wilt, ingedeeld in een competitieteam voor de
volgende periode (voorjaar / najaar).
Inschrijfgeld: eenmalig € 5,00
z.o.z

Jaarcontributie:
 Senioren: € 198 / competitietoeslag NTTB € 52 / competitietoeslag UBT € 8
 Jeugd t/m 9 jaar € 158, 10 t/m 12 jaar € 178, 13 t/m 17 jaar € 188
Competitietoeslag alle leeftijdscategorieën € 34
Rekeningnummer VVV: NL57 INGB 0001 6871 82 tnv Tafeltennisvereniging VVV
Ooievaarspas
VVV ondersteunt de Ooievaarspas; het bezit van deze pas moet je melden bij de penningmeester.
Lidmaatschap opzeggen
Je kunt je lidmaatschap gedurende het jaar altijd opzeggen maar contributiegeld wordt niet
gerestitueerd. Om voor het volgende verenigingsjaar te worden uitgeschreven moet je dit schriftelijk
en vóór 1 juni doen bij de secretaris van de vereniging.
Kleding
Bij competitiewedstrijden is het VVV-shirt verplicht; bij de training korte broek, t-shirt en geschikte
zaalschoenen. Het shirt is verkrijgbaar bij: TT Sport, van Ingenhouszstraat 50, 2522 AZ Den Haag
(www.ttsport.nl)
Materiaal
Als je start met tafeltennissen heeft het nog geen zin om duur materiaal aan te schaffen. Batjes en
andere assecoires zijnj niet vgoedkoop. Bij VVV ligt materiaal om te starten en trainers kunnen je ook
hierover adviseren. Als je een eigen batje wilt kopen kun je als VVV-lid bij TT Sport aantrekkelijke
kortingen krijgen.
Vrijwilligerswerk
Het functioneren van VVV is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Ook is VVV sterk aan het vernieuwen.
Jouw bijdrage is daarom noodzakelijk. Het vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten en vooral
geldt: vele handen maken licht werk en samenwerken met andere mensen versterkt het
verenigingsgevoel. Vul daarom op het inschrijfformulier in wat je kunt en naar welke taken je interesse
uit gaat. We proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zowel de
leden afzonderlijk als de vereniging in zijn geheel groeien en bloeien.
VVV Academy
VVV Academy is een opleidingsinstituut van VVV dat openstaat voor volwassenen en jeugdleden. Er
worden diverse modules aangeboden waarin certificaten op verschillende niveaus kunnen worden
behaald. Alleen de trainingsmodule is tafeltennis gebonden; voor de overige modules is geen
tafeltennisvaardigheid vereist; deze zijn juist gericht op maatschappelijke vaardigheden. Op de website
vind je verdere toelichting op de modules en de te behalen certificaten.
Privacybeleid
Elke organisatie moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Op onze website is hier alle informatie onder de tab Privacybeleid over te vinden. Om aan de regels te
voldoen moet je niet alleen het inschrijfformulier maar ook de gedragscode gegevensverwerking
invullen en ontertekenen.
Belangrijk
Op het inschrijfformulier kun je ook bijzondere informatie (bijv. iets medisch) vermelden.
Dit kan van belang zijn voor een veilige en juiste uitoefening van je sport. We adviseren je in dat geval
dit ook met je trainer/coach te bespreken.
Financieel steunen
VVV is altijd op zoek naar sponsoren. Maar je kunt VVV ook steunen door middel van:
- deelname aan de Vriendenloterij of collectes waar VVV aan mee doet. Als je VVV steunt
ontvangt de vereniging 25%-50% van de inleg.
- lid te worden van de Brons, Zilver en Goud club (een jaarlijkse donatie)
- bedrijven kunnen als sponsor lid worden van de Businessclub.

