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Stimuleringsregeling 2019 – NTTB afdeling ZuidWest 

 

Introductie 

In 2014 is de afdeling ZuidWest gestart met de stimuleringsregeling ter vervanging van 

diverse specifieke subsidieregelingen in onze afdeling. Verenigingen kunnen een financiële 

bijdrage aanvragen voor activiteiten in het kader van ledenwerving, opleidingen, toernooien. 

Eveneens financieren we hieruit een deel van de activiteiten gericht op talentherkenning en 

-ontwikkeling. 

Het totaal beschikbare budget is 5000 euro (zie ook het Afdelingsactiviteitenplan 2019) 

 € 1.500 Ledenwerving 

Table Stars, beginnerstoernooien, samenwerking verenigingen t.b.v. ledenwerving, -opvang en -behoud 

 € 1.000 Opleidingen 

 € 1.500 Ondersteuning toernooien 

Dit betreft twee grote toernooien die vanuit de afdeling georganiseerd worden en een aantal lokale 

toernooien 

 € 1.000 Talentherkenning en -ontwikkeling en speciale initiatieven 

De financiering van deze stimuleringsregeling vindt plaats uit het toegewezen jaarbudget 

2019. 

Activiteiten gericht op ledenwerving (budget € 1.500) 

 Table Stars projecten en beginnerstoernooien 

 Samenwerking tussen verenigingen t.b.v. ledenwerving, -opvang en -behoud 

Per activiteit (ongeacht het aantal betrokken verenigingen) geldt een maximale bijdrage van 

€ 200,=. De bijdrage is nooit hoger dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten. 

Opleidingsactiviteiten (budget € 1.000) 

 Bijdrage aan verenigingen voor deelnemers aan TT2 en TT3 

Verenigingen ontvangen 25% van de opleidingskosten per deelnemer na afronding van 

de opleiding. 

 Bijdrage aan verenigingen voor deelnemers aan TT4 

Verenigingen ontvangen per deelnemer een bijdrage indien deze het diploma heeft 

ontvangen. Deze financiële bijdrage wordt in overleg met de betrokken vereniging 

afgestemd. 

 Bijdrage aan verenigingen voor deelnemers aan Toernooileiderscursussen en  overige 

opleidingen kan een bijdrage gegeven worden. 

Verenigingen ontvangen per deelnemer € 25,= indien de cursus is afgerond. Dit dient 

door de betrokken vereniging aangetoond te worden. 

 

Bijscholingen vallen buiten de stimuleringsregeling. 
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Ondersteuning toernooien (budget € 1.500) 

 Grote afdelingstoernooien (totaal € 1.000) 
Voor 2019 zijn dit het Jeugdranglijsttoernooi in Tilburg en de Afdelingskampioenschappen in Gilze 

 Lokale toernooien (totaal € 500) 

Uitgangspunt is dat lokale toernooien kostendekkend georganiseerd kunnen worden. 

Verenigingen kunnen een maximale bijdrage van € 100 ontvangen als een lokaal 

toernooi niet kostendekkend georganiseerd kan worden. 

 

Talentherkenning en –ontwikkeling en speciale initiatieven (budget € 1.000) 

 Talentherkenning en -ontwikkeling 

Initiatieven gericht op talentherkenning en –ontwikkeling kunnen door de afdeling 

ondersteund worden. Het gaat hier in eerste instantie om activiteiten voor jeugd tot en 

met 12 jaar. 

 Speciale initiatieven 

Initiatieven, die niet onder een van de hiervoor genoemde categorieën vallen, maar wel 

bijdragen tot een positieve ontwikkeling van of voor de tafeltennissport in de afdeling 

ZuidWest. 

 

Het budget in deze categorie wordt niet per definitie 50-50 verdeeld, maar de verdeling is 

afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de activiteiten. 

 

 

Aanpassing en verbeteringen van accommodaties 

De afdeling verstrekt geen financiële bijdrage meer in het kader van accommodatiezaken. Desgewenst 

kunnen verenigingen hiervoor een aanvraag indienen bij de beheercommissie van het landelijk 

accommodatiefonds. 

Verenigingen kunnen, afhankelijk van het aantal leden, een maximale lening ontvangen van € 7.500. 

Terugbetaling dient plaats te vinden in 10 jaar of zoveel eerder als mogelijk. Rente is 2%. 

Naast aanpassing/uitbreiding accommodatie zijn ook investeringen in het kader van duurzaamheid (bijv. 

Ledverlichting, zonnepanelen, enz.) mogelijk en onder voorwaarden subsidiabel. Hiervoor is een financiële 

bijdrage mogelijk via het landelijk Accommodatiefonds van de NTTB. Er is ook een landelijke subsidieregeling. 

Zie www.nttb.nl/verenigingen/accommodatie/landelijk-steunfonds voor uitgebreide informatie. 

Nadere informatie en ondersteuning bij concrete aanvragen zijn mogelijk via het Bondsbureau: 

info@tafeltennis.nl of via dhr. Ad Bouwman van de beheerscommissie van het landelijk steunfonds. Hij is 

bereikbaar via e-mail: a.bouwman98@chello.nl of telefoon: 024-3777202. 

 

In 2019 vindt er een speciale (en dus extra) activiteit vanuit de afdeling ZuidWest 

plaats op het vlak van Table Stars. Hiervoor is subsidie aan te vragen door de 

verenigingen. De regeling hiervoor wordt in april 2019 bekend gemaakt.  
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Procedure (spelregels) voor aanvraag, toekenning en uitbetaling 

 

Aanvraag 

 De aanvraag kan digitaal worden ingediend bij de penningmeester van de afdeling 

ZuidWest (penningmeester@nttb-zuidwest.nl). Gebruik hiervoor het aanvraag- en 

evaluatieformulier. 

 De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging. 

 Iedere vereniging kan een aanvraag indienen. Met uitzondering van de opleidingen dient 

bij de aanvraag een begroting en korte inhoudelijke beschrijving van het evenement te 

zijn gevoegd. Subsidieaanvragen dienen bij voorkeur vooraf te worden ingediend: 

- 15 maart (voorjaar): betreft stimuleringsbijdragen voor zaken in het voorjaar (tm 30 juni) 

- 15 september (najaar): betreft stimuleringsbijdragen voor zaken in het najaar (tm 31 

december) 

 

Toekenning 

 Na de deadlines zullen de beschikbare budgetten worden verdeeld over de aanvragen 

door het afdelingsbestuur op basis van budget en mogelijk ook inhoud. 

 Na de deadline kunnen aanvragen voor het jaardeel wellicht nog worden gehonoreerd 

indien er nog budget beschikbaar is. 

 Toekenning van subsidie geschiedt conform de spelregels en indien het budget voor het 

lopend jaar nog niet is uitgeput. Het kan dus zijn dat de subsidieaanvraag van een 

vereniging hierdoor niet gehonoreerd kan worden. 

 Voor toekenning van de subsidie vindt eveneens een controle plaats op naleving en 

handhaving van de richtlijnen van de NTTB. Bijvoorbeeld een check op ‘grijze leden’. Het 

resultaat hiervan kan van invloed zijn op de toekenning. 

 

Uitbetaling 

 Uitbetaling van de subsidie vindt achteraf plaats, na (financiële) verantwoording (inclusief 

financiële bewijsstukken). Vul hiervoor het evaluatie-deel in op het aanvraag- en 

evaluatieformulier. 

 

 

Tip: Subsidiemogelijkheid 

Voor vrijwilligersopleidingen en evenementen kunnen gemeenten subsidie verstrekken. Het aanvragen 

hiervan is de moeite van het proberen waard. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je gemeente. Deze 

kan je doorverwijzen naar de juiste persoon die je kan helpen om je aanvraag op maat voor te bereiden. Als je 

hierbij ondersteuning wilt hebben kun je contact opnemen met de secretaris 

 


