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Inleiding
Met de opstelling van dit strategisch plan voor 2017 - 2022 zet MTC een verdere stap in de
_ inhoudelijke uitbouw en positionering van haar organisatie.
Het uitgangspunt van dit strategisch plan blijft onze missieverklaring.
Het uitgangspunt: onze missie
Het Maaslands Training Centrum Tafeltennis wil iedereen, maar dan ook iedereen die dat
wenst, de mogelijkheid bieden tafeltennistrainingen te volgen op een voor hem of haar
aanneembaar niveau.
Dit doel willen wij bereiken door:
-

Vrije en kosteloze weektrainingen aan te bieden
Onafhankelijk van de clubs te werken
Degelijke en gediplomeerde trainers te engageren
Uit te leggen aan iedereen die het horen wil dat tafeltennis een sport en pingpong een
spelletje is.
Samen te werken met alle geïnteresseerde instanties of privé organisaties.

De strategische doelstellingen voor de komende 5 jaar
Door te luisteren naar en stil te staan bij wat er leeft binnen de verschillende clubs in Limburg
konden we onze strategische aandachtspunten vastleggen voor deze periode en daaruit volgen
dan ook onderstaande doelstellingen.
-

We stellen vast dat de opleidingen voor trainers met diploma binnen de provincie
Limburg als te zwaar en vooral te tijdrovend worden ervaren.
We stellen ook vast dat MTC niet gemachtigd is om opleidingen te geven die op een
snellere en efficiëntere manier toch tot een diploma kunnen leiden.
We stellen eveneens vast dat ouders van kinderen 20 km een te verre verplaatsing vinden
om met hun kinderen wekelijks naar een tafeltennistraining te gaan.
Als laatste stellen we vast dat er toch nog enige scepsis bestaat t.o.v. de initiatieven die
MTC neemt.
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Doelstellingen:
Onze doelstellingen voor de komende 5 jaar zijn dus 4-ledig:
_

1.
2.
3.
4.

Bestendigen wat er ondertussen verworven is.
Zoeken naar gehoor en een mogelijke oplossing voor de diplomavereisten bij de juiste
instanties.
Zoeken naar een oplossing voor die “te verre verplaatsingen”.
Clubs gaan bezoeken om uit te leggen wie MTC is en wat ze doet.

Operationeel plan
Uiteraard blijft ook dit interne keuken…..
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