Stimuleringsregeling 2021 – NTTB afdeling ZuidWest
Introductie
Afdeling ZuidWest heeft sinds 2014 een stimuleringsregeling. Verenigingen kunnen een
financiële bijdrage aanvragen voor activiteiten in het kader van ledenwerving, opleidingen
en toernooien. Eveneens financieren we hieruit een deel van de activiteiten gericht op
talentherkenning en -ontwikkeling.
 € 600 Ledenwerving
Table Stars, beginnerstoernooien, samenwerking verenigingen t.b.v. ledenwerving, -opvang en -behoud

 € 600 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
2021.

Activiteiten gericht op ledenwerving (budget € 600)
 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 € 600)
 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.
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Ondersteuning toernooien (budget € 1.500)
 Grote afdelingstoernooien (totaal € 1.250)
Voor 2021 zijn dit het Jeugdranglijsttoernooi in Tilburg en de Afdelingskampioenschappen
 Lokale toernooien (totaal € 250)
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.
U kunt een bedrag van maximaal € 10.000,- lenen bij het landelijk Steunfonds. U
leent tegen een lage rente voor maximaal 10 jaar.
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 ook https://www.nttb.nl/vereniging/accommodatie/ondersteuning/
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