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Regeling bijdrage Stimulering Organisatie Tafeltennistoernooien 
 
 
Inleiding  
Tijdens de ALV november 2006 hebben de verenigingen ingestemd met een begroting waarin een 
substantieel deel van de middelen de bestemming heeft gekregen voor de organisatie van toernooien. 
Door verenigingen te stimuleren toernooien te organiseren rekent het afdelingsbestuur op een intensivering 
van de speelmogelijkheden en draagt zo bij aan het behoud van onze leden. Het afdelingsbestuur heeft 
zich verplicht om een werkkader te formuleren die de besteding van deze middelen reguleert.  
 
Het afdelingsbestuur maakt in dit kader onderscheid tussen breedtesport toernooien en topsport 
toernooien. Deze regeling betreft breedtesport toernooien.  
 
Bestedingskader bijdrage in de organisatie van toernooien. 
De afdelingsbijdrage kan worden aangewend voor de bekostiging van toernooien voor NTTB-leden van de 
Afdeling Oost. Besteding van de bijdrage is vrij.  
 
Bijdragen 

Regiotoernooi Twente, IJsselstreek en Zwolle ** per toernooi € 750,- 
Afdelingskampioenschappen ***  € 750,- 
Jeugdtoernooien < 75 deelnemers €   75,- 
 > 75 < 150 deelnemers € 150,- 
 vanaf 150 deelnemers € 250,- 
Seniorentoernooien < 100 deelnemers €   75,- 
 vanaf 100 deelnemers € 150,- 
Veteranentoernooien 55+ < 100 deelnemers €   75,- 
 vanaf 100 deelnemers € 150,- 

 
** Onder genoemde toernooien worden de toernooien verstaan uit de tot nu toe geldende competitieregio’s Twente, IJsselstreek en 
Zwolle. Het valt niet uit te sluiten dat deze toernooien een andere benaming krijgen wanneer de regio-indeling voor de competities 
flexibeler zal worden gehanteerd.  
 
*** Onder Afdelingskampioenschappen wordt het toernooi verstaan waarbij een open inschrijving mogelijk is voor alle leden van de 
Afdeling Oost. Dit is tot heden nog niet het geval. Er wordt echter wel in deze richting gewerkt.  
 
Voorwaarden 
- Het toernooi dient vooraf aangevraagd te worden bij het afdelingsbestuur; 
- De organisatie dient in handen te zijn van een vereniging uit de Afdeling Oost; 
- Voor het toernooi geldt een open inschrijving voor leden Afdeling Oost; 
- Convocatie wordt verzonden aan alle verenigingen en wordt gepubliceerd op de website van de 

Afdeling Oost; 
- Uitslagen worden gepubliceerd op de website van Afdeling Oost; 
- Voor regiokampioenschappen geldt; open inschrijving voor leden Afdeling Oost in desbetreffende 

regio. 
 
Overig 
Bijdragen worden verrekend op basis van publicatie uitslagen en aantal deelnemers op de website van 
Afdeling Oost.  
Bijdragen worden toegekend zolang er middelen beschikbaar zijn. Met andere woorden wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.  
Alle voorgaande afspraken met betrekking tot financiële ondersteuning van toernooien komen hierbij te 
vervallen. 
 
Inwerkingtreding 
De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Verenigingen die reeds 
activiteiten in de zin van bovenstaande regeling hebben georganiseerd kunnen alsnog aanspraak maken 
op de regeling.  


