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Introductie 

Kader is belangrijk voor de verenigingen, maar ook voor de afdeling Limburg. Er moeten 

continu nieuwe trainers opgeleid worden en tevens moeten trainer zich ontwikkelen. 

Ook is belangrijk dat verenigingen vernieuwde en goede initiatieven ontwikkelingen tot 

geslaagde evenementen. 

Om de verenigingen, (potentiële) trainers en (kader)leden te ondersteunen bij en te 

stimuleren tot het volgende van opleidingen en ontwikkelen van goede initiatieven heeft de 

afdeling Limburg een stimuleringsregeling in het leven geroepen. 

In 2018 en 2019 was er al een kleinschalige regeling voor vernieuwde initiatieven. Deze is 

opgenomen in deze complete regeling. 

Opleidingen die niet in onderstaand overzicht voorkomen worden uiteraard wel 

gestimuleerd, maar hiervoor is geen budget gereserveerd. Er kan wel een verzoek 

ingediend worden. 

Opleidingen 

Tafeltennistrainer 2 en 3 

Dit betreft een bijdrage aan verenigingen voor deelnemers aan TT2 en TT3. Het 

uitgangspunt is dat de verenigingen de kosten voor de opleiding betalen. De vereniging 

bepaalt zelf of de deelnemer ook een deel van de kosten draagt. Bij het huidige 

kostenniveau draagt de afdeling ca. een derde van de kosten. 

 TT-2 TT-3 

Totaal kosten inclusief evt. reiskosten * € 700 € 750  € 1200 € 1200 

Stimuleringsbijdrage Afdeling Limburg € 250 € 250 € 400 € 400 

Kosten vereniging ** € 250 € 500 € 400 € 800 

Kosten deelnemer € 250  € 400  
 

*) kosten bestaan voornamelijk uit de cursuskosten. Bij TT-3 is een post van  bijna € 200 reiskosten opgenomen in het 

bedrag. 

**) De afdeling Limburg adviseert de verenigingen om de deelnemer geen kosten te laten betalen. Wel dient er een 

goede afspraak gemaakt te worden dat er een minimaal aantal jaren training wordt gegeven door de deelnemer. 

Aanvullende voorwaarden 

Voor de vergoeding van een deel van de kosten door de afdeling dient de cursist een 

tegenprestatie te leveren in de vorm van assisteren tijdens op het geven van trainingen 

voor de afdeling. Zie hiervoor bijlage 1. 



Toernooileidersopleidingen 

TL-2 (clubniveau) Geen bijdrage vanuit de afdeling 

TL-3 (afdelingsniveau) Kosten van de opleiding worden volledige door de afdeling 
betaald. 

Wel dient de deelnemer een tegenprestatie te leveren in de vorm 
van het organiseren van een aantal toernooien. Zie bijlage 3 

Evenementen 

De afdeling ondersteunt zowel lokale als regionale initiatieven. 

Deze initiatieven kunnen op allerlei vlakken zijn, bijvoorbeeld ledenwerving, toernooien en 

trainingen. 

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. In 

geval van training kan van de maximale bijdrage worden afgeweken. 

Indien de vereniging voor Table Stars of ViTTO projecten al ondersteuning ontvangt vanuit 

de afdeling (Sporttakplatform) dan kan hier geen stimuleringsbijdrage meer voor 

aangevraagd worden bij de afdeling Limburg. 

beschikbare budget 

Voor de stimuleringsbijdrage is in 2020 het volgende budget beschikbaar: 

 

Opleidingen Beschikbaar budget Het budget in deze categorie wordt op 
volgorde van binnenkomst verdeeld. 

 
TT-2 € 1.200 

TT-3 € 1.400 

TL-3 € 1.000 

Totaal opleidingen € 3.600 

 

Naast de stimuleringsbijdrage organiseert de afdeling ook nog bijscholing en workshops. 

Hierbij kan aan de deelnemers een bijdrage gevraagd worden, maar een groot deel van de 

kosten wordt ook door de afdeling gedragen. 

Budgetten voor 2020 bieden geen enkele garantie voor 2021! 

 

Evenementen Beschikbaar budget Het budget in deze categorie wordt niet per 
definitie op volgorde van binnenkomst of 
gelijkelijk verdeeld, maar de verdeling is 
mede afhankelijk van de hoeveelheid en 
kwaliteit van de activiteiten. 

 

periode januari - juni € 1.000 

periode juli – december € 1.000 

Totaal evenementen € 2.000 

 

 

 

 



Procedure (spelregels) voor aanvraag, toekenning en uitbetaling 

Aanvraag 

 De aanvraag kan digitaal worden ingediend bij de afdelingsondersteuner van de 

afdeling Limburg (afdelingsondersteuner@nttblimburg.nl). Gebruik hiervoor het 

aanvraag- en evaluatieformulier. Zie bijlage 2 en 3. 

 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. stimuleringsaanvragen dienen bij voorkeur vooraf te 

worden ingediend: 

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

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

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 stimuleringsbijdragen 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 afdelingsondersteuner. 
 

Lokaal sportakkoord 

Indien de gemeente een lokaal sportakkoord heeft, waarin de vereniging participeert, zijn er via de 
lokale coördinator ook goede subsidiemogelijkheden! 

 

Bijlagen: 

 Bijlage 1: Tegenprestaties voortvloeiend uit stimuleringsregeling m.b.t.TT-2, TT-3 en TL-3 

 Bijlage 2: Aanvraag- en evaluatieformulier stimuleringsregeling evenementen 2020 afdeling 
Limburg 

 Bijlage 3: Aanvraag- en evaluatieformulier stimuleringsregeling opleidingen 2020 afdeling 
Limburg 


