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Welkom

Beste trainer
Welkom in ons lesgeversteam van Nodo Met de nadruk op team, want “teamwork makes the
dream work”!
Samen gaan we ervoor!
Heb je na het lezen van deze infobrochure nog vragen? Stel ze dan aan de verantwoordelijke van
je discipline, je eerste aanspreekpunt of de sportieve coördinator.
Heel veel succes en vooral plezier bij de club!
Sportieve groeten
Bob Zwaenepoel
voorzitter TTC Nodo
Kevin Sterkens
sportcoördinator/jeugdsportcoördinator TTC Nodo

Onze club

Missie
We zijn een open club waar iedereen welkom is.
We richten ons op het evenwicht tussen recreatie en prestatie.
Onze jeugdspelers zijn onze toekomst.
We willen mensen warm maken voor tafeltennis.
Het doel is om van deze mensen echte clubspelers maken.

Visie
Door middel van een professionele werking de talentvolle spelers
naar voor brengen.

Aanbod
Ploegen worden onderverdeeld per niveau : a-groep, b-groep, c-groep
en de beginners.
Recreatief
Wekelijks 1 uur vrijblijvend trainen
Toegang tot alle clubactiviteiten
Competitie
Wekelijks 3 keer 1,5 uur trainen
Deelname aan competitie afhankelijk van het niveau
Toegang tot alle clubactiviteiten

Waar trainen we?

Alle trainingen vinden plaats op de velden van TTC Nodo
Adres: Schoutlaan 24, 2180 Ekeren

Regels in de sportzaal

Heb respect voor de zaal en het materiaal.
Dragen van schoenen met een lichte zool is verplicht.
Geen eigen dranken, enkel water is toegestaan.
Er mag niet gegeten worden in de zaal.

Bedankt om na de les:
het materiaal op zijn plaats te zetten
vuilnis in de vuilnisbak te doen
balletjes te verzamelen
de lichten uit te doen

Communicatie

Facebookpagina
Voor het laatste nieuws over het reilen en zeilen van de

Website

club. Zelf iets leuks te vertellen over de trainingen

Voor vragen over de kalender,

wedstrijden of een leuke foto? Laat het weten:

uurroosters, het aanbod,… verwijs

ttcnodo@gmail.com of stuur via Facebookmessenger een

je door naar onze website.

bericht:

https://www.nodo.be/

Nieuwsbrief
Communicatie binnen je lesgroep

Een keer per maand sturen we een

Er wordt met alle jeugdspelers en ouders afgesproken

nieuwsbrief naar de jeugdspelers

dat alle communicatie via sms of mail gebeurd.

en/of hun ouders.

Aanspreekpunt
Kevin Sterkens of iemand anders van de jeugdcommissie is het aanspreekpunt
binnen de club.

Gezamenlijk platform

Trainersvergadering

Voor alle lessen wordt er gebruik

Twee keer per jaar is er een

gemaakt van Google Spreadsheet. In dit

trainersvergadering, dit verslag wordt

document worden de aan- en afwezige

doorgemaild.

leden genoteerd.

Als vrijwilliger/lesgever

Al onze trainers werken op vrijwillige basis met forfaitaire vergoeding. Er zijn voorwaarden
verbonden aan het uitoefenen van vrijwilligerswerk. We geven je hierover meer uitleg op de
startvergadering in de eerste week van september.

Bieden we
Verzekering voor lichamelijke ongevallen en schade
aan derden via de federatie
Verschillende mogelijkheden van bijscholingen. Terugbetaling cursusgeld
bij slagen opleiding!
Ondersteuning van jeugdsportcoördinator

Communicatieplatformen: sms, mail, Facebookpagina

Mooie accommodatie met grote jeugdwerking.

Jaarlijkse bedanking van de trainers.
Vertegenwoordiging in jeugdcommissie.
Correcte en tijdige financiële vergoeding

Keuzevrijheid in momenten waarop er les gegeven wordt.

Als vrijwilliger/lesgever

Verwachten we
Het naleven en respecteren van de waarden van de club.
Inzet en interesse tonen bij trainingen.
Trainingen serieus opnemen.
Beschikken over een diploma of streven naar het behalen van een diploma.
Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van
zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en
opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn
begeleiding ontvangt. Lees de gedragsregels die je als sportbegeleider dient te respecteren in het
huishoudelijk reglement.

Als vrijwilliger/lesgever

Verwachten we
Lesgeven in het uniform van de club = t-shirt en trainingspak.
Tien minuten voor de start van de les staat alles klaar. Verwelkoming van ouders en kinderen.
Op tijd te starten en eindigen met de les (inclusief opruimen) zodat de volgende les geen
vertraging oploopt. Als er geen les is na jouw les, kan je na je les opruimen.
Opnemen van aanwezigheden bij start van de les. Nieuwe leden geef je door aan het
aanspreekpunt
Tijd en ruimte te maken voor vragen en feedback van de ouders en leden en koppelt dit terug
naar je aanspreekpunt.
Respect voor de zaal en het materiaal. Schade geef je onmiddellijk door met een foto en uitleg
via e-mail aan ttcnodo@gmail.com.
Als hoofdtrainer? Een lesvoorbereiding en coachen van je hulptrainers.
Als hulptrainer? Ondersteunen van de hoofdtrainer.
Deelname aan de clubevenementen waar mogelijk. Breng gerust je mama, broer, overbuur...
mee: hoe meer vrijwilligers, hoe leuker. We kunnen altijd extra handen gebruiken.
Aanwezigheid bij wedstrijden van jeugdspelers.
interesse tonen in de competitie van alle leden.
Feedback en suggesties. Deze mag je doorgeven via jouw aanspreekpunt, in de
trainersvergaderingen of via de jaarlijkse anonieme tevredenheid enquête. Zo kunnen we samen
nadenken over hoe we onze club nog beter kunnen maken,

Als vrijwilliger/lesgever

Documenten
Zowel voor de vrijwilliger als voor de club is het belangrijk om een aantal zaken vast te leggen op
papier. Hiervoor ondertekenen we de volgende documenten:
Vrijwilligersovereenkomst
Bewijs dat je bent aangesloten bij VTTL of Sporta

FAQ

Wat te doen bij een ongeval?
1. Kijk hoe ernstig het is. Indien nodig, bel 112 voor een ambulance. Geef de persoon geen water.
Probeer de persoon niet te verplaatsen. Laat hem/haar zoveel mogelijk liggen in de houding zoals
je hem/haar gevonden hebt
2. Geef de persoon ruimte (ga er niet met 10 man rond staan, zo krijgt hij/zij het benauwd).
3. De EHBO-koffer vind je in de middelste kast in de cafetaria.
4. Bel Kevin Sterkens (+324 98 10 81 58) in verband met het aangifteformulier.

Tip: App 112 = automatische locatiebepaling en staying alive

Wat te doen bij afwezigheid of ziekte?
1. Verwittig Kevin Sterkens.
2. Zoek zelf een vervanger voor je les(sen) of vraag het aan Kevin Sterkens.
a. Spreek zeker andere lesgevers persoonlijk aan (of bel hen op). Dat is nog altijd de snelste
manier om vervanging te vinden.
b. (Als er geen vervanging is wordt de training afgelast.)
Tip: Als je zelf beschikbaar bent voor vervangingen, vind je gemakkelijker een vervanger.

Contactgegevens

Sportieve werking
Beginners: Kevin Sterkens (+32 498 10 81 58)
C-groep: Jordi Moens (+32 485 45 41 68)
B-groep: Arno Mortier (+32 491 36 01 36)
A-groep: Wim Malaise (+32 479 57 18 78)

Contactgegevens

Lokaal TTC Nodo
Schoutlaan 24
2180 Ekeren
03/646.25.38
ttcnodo@gmail.com
Voorzitter TTC Nodo
Bob Zwaenepoel
0495/57.22.99
robert_zwaenepoel@telenet.be
Penningmeester
Albert Joris
0498/450953
berre.joris@telenet.be
Jeugdverantwoordelijke TTC Nodo
Kevin Sterkens
0498/10.81.58
Kevin.sterkens@gmail.com
Adjunct jeugdverantwoordelijke TTC Nodo
Arno Mortier
0491/36.01.36
arn.mortie@gmail.com
Ledenadministratie TTC Nodo
Eliane Geusens
0476/60.02.46
hheirman@skynet.be
Verantwoordelijke Sponsering TTC Nodo
Mortier Erwin
0475/ 742 801
erwin@tecnospace.com

Kalender

Save the dates - Niet te missen activiteiten
Familietornooi 2020: 20 mei 2020
...

Bekijk de laatste versie op https://bit.ly/2vIbfqw

