

Samenwerking
TTC Schulen & Dasfun


Herk-de-Stad

 De achtergrond 
De tafeltennisclub TTC Schulen zag met het Multimoveproject een
mooie kans om jonge spelers warm te maken voor sport in het algemeen zonder daarom specifiek met tafeltennis bezig te zijn. Aangezien de turnkring Dasfun in Herk-de-Stad reeds jaren kleuterturnen
geeft en dus ervaring met de doelgroep opgebouwd heeft, ontstond al
snel het idee om dit project samen aan te pakken.
Dasfun geeft al jaren kleuterturnen in de stedelijke sporthal waar
zeer veel materiaal ter beschikking is. De ervaring en expertise van
Dasfun rond een breed en gevarieerd bewegingsaanbod (vertrekkende van het ‘altijd alles - principe’ van de bewegingsschool) werd
aangevuld met de ervaring en expertise van de tafeltennisclub rond
objectcontrole (werpen-vangen, rollen, trappen, slaan, …). Op die
manier ontstond er een mooie en doelgerichte wisselwerking tussen
de 2 clubs waardoor het Multimoveconcept op een kwaliteitsvolle
manier geïmplementeerd kon worden.

 Waar en wanneer 
De Multimovelessen vinden plaats op zaterdag van
13.00u tot 14.00u en van 14.00u tot 15.00u in de
sporthal Herkules in Herk-de-Stad.
De lessen starten de 2de week van september en eindigen de laatste zaterdag van mei. Tijdens de vakanties is er geen les.
De sporthal biedt ruime mogelijkheden en uitgebreide
faciliteiten. TTC Schulen kocht extra materiaal aan
op maat van de doelgroep waardoor er een optimaal
aanbod beschikbaar is.

 De lesgevers 
Elke week zijn er lesgevers van beide clubs aanwezig. Er
wordt gestreefd om 3 lesgevers per Multimove-uur ter beschikking te stellen. Er zijn wekelijks 2 vaste lesgevers aanwezig die verbonden zijn aan de club Dasfun.
De vaste lesgevers krijgen extra ondersteuning van een 3e
lesgever die door TTC Schulen wordt afgevaardigd. TTC
Schulen werkt hiervoor met een beurtrolsysteem waarin 6
lesgevers meedraaien. De 3 lesgevers vullen elkaar goed
aan waardoor ze de kinderen voldoende kansen tot ontwikkelen bieden.

 De aanpak 
1.


Overleg tussen beide clubs om de visie en verwachtingen op elkaar af te stemmen.
1. Er werden concrete afspraken gemaakt rond de praktische uitvoering en organisatie van de samenwerking.

1.

2.


Zoeken, aanstellen en motiveren van geschikte en competente lesgevers.

3.


De lesgevers stimuleren om de opleiding Multimovebegeleider te volgen.
4. De inschrijvingen voor de opleiding in orde brengen.

5.

6.


Promotie rond het nieuwe aanbod maken.
7. Via het gemeentelijk informatieblad en een uitgebreide folder werd Multimove
tijdens het begin van het nieuwe schooljaar in de scholen in de kijker geplaatst.
De websites van beide clubs en van Multimove zijn extra kanalen om potentiële
deelnemers te bereiken.

8.

9.


Inschrijvingen laten verlopen via één club, namelijk Dasfun.



Aansluiten van de deelnemende kinderen bij de club en de federatie waarbij de
club is aangesloten. 30 kinderen werden via TTC Schulen aangesloten bij de
VTTL (9 euro per kind). De overige 70 kinderen werden via Dasfun aangesloten
bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw. De verdeling van leden per club
is belangrijk in functie van het verkrijgen van de werkingssubsidies van de stad
maar ook in functie van het verzekeren van de kinderen via de federatie.

10.

 De taakverdeling 
Dasfun staat in voor:
• promotie voeren;
• opvolgen van inschrijvingen van deelnemende
kinderen en ontvangen van inschrijvingsgeld;
• voorzien van lesgevers;
• huur accommodatie (50%).
TTC Schulen doet deze taken:
• algemene coördinatie;
• lesgevers voorzien;
• huur accommodatie (50%);
• vergoeden van lesgevers.

 Voor wie 
Deze sportclubs richten zich naar de leeftijdsgroep
3- tot en met 8-jarigen. Alle kinderen binnen die
leeftijdscategorie zijn welkom.
Er namen wekelijks ruim 100 kinderen deel. Zij waren verspreid over 2 x één uurtje Multimove.

 De valkuilen 
• Het is belangrijk dat er tussen twee verenigingen vooraf goede afspraken worden
gemaakt. Vooraf duidelijke afspraken maken voorkomt latere discussies. Het creëert
ook een vertrouwensband tussen de partners. Dit soort vertrouwen is cruciaal voor
het vlotte verloop van het aanbod.
• Het aanbod wordt georganiseerd op de plaats waar Dasfun z’n reguliere aanbod geeft.
Er werd bewust gekozen om het aanbod op één plaats te voorzien omdat het anders
te verwarrend wordt voor de deelnemers. Bovendien beschikt de tafeltennisclub over
veel minder geschikt materiaal en minder ruimte. Met als gevolg dat de Multimovedeelnemers geen of weinig voeling met de tafeltennisclub hebben. Ze kennen de club
niet en komen niet in aanraking met de clubcultuur. Om de leden te behouden en te
laten doorstromen is het van essentieel belang dat ze zich thuis voelen in de sportclub.
Want als een lid zich kan identificeren met de club en zich er thuis voelt, dan zal hij/
zij blijven komen.

 De succesfactoren 
• Stel een duidelijke taakverdeling op tussen de partners. Dat zorgt voor een meerwaarde in de praktische organisatie.
• Leg financiële afspraken vast op papier.
• Organiseer de inschrijvingen door één partner. Op die manier is het duidelijk waar
de deelnemers zich kunnen inschrijven en wie het aanspreekpunt is.
• Organiseer het aanbod op één plaats.

 Het financiële plaatje 
De huurprijs werd door beide partners gedragen. Dit kwam
neer op 80 euro wat overeenkomt met 50% elk.
Alle lesgevers werden vergoed via TTC Schulen die in de proeffase van het Multimoveproject nog een subsidie (1000 euro)
ontving.
Het lidgeld werd aan een zeer democratische prijs gehouden.
De lessenreeks kost 50 euro per kind per seizoen. De organisatie die verantwoordelijk was voor de inschrijvingen, ontving
ook alle lidgelden. Laagdrempelig lidgeld biedt een belangrijke
stimulans voor deelname.

 Toekomstplannen 
De samenwerking tussen Dasfun en TTC SChulen blijft ook in het sportseizoen 2014 - 2015 verder
bestaan. De samenwerking zal zich -op basis van de ervaring die er gedurende het voorbije seizoen
opgedaan is- verder focussen op een duurzaam aanbod.
De subsidie die TTC Schulen tijdens de proeffase van Multimove ontving valt weg. TTC Schulen is
aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisliga vzw. Via de VTTL vzw kan TTC Schulen aanspraak maken op financiële middelen om één lesgever gedurende 30 weken te vergoeden via Vlabus.
Dasfun organiseert tijdens de herfst-, krokus- en zomervakantie een kleutersportkamp. In de toekomst kan dit uitgebreid worden naar een Multimovekamp.

