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Regeling bijdrage Stimulering Tafeltennissport 
 
 
Inleiding  
Tijdens de ALV november 2006 hebben de verenigingen ingestemd met een begroting waarin een 
substantieel deel van de middelen de bestemming heeft gekregen “stimulering tafeltennissport”. Het 
afdelingsbestuur heeft zich verplicht om een werkkader te formuleren die de besteding van deze middelen 
reguleert.  
 
Stimulering tafeltennissport 
Hieronder wordt verstaan alle activiteiten die bijdragen aan een positieve uitstraling van de tafeltennissport 
in het algemeen en van de betreffende tafeltennisvereniging in het bijzonder.  
De activiteiten zijn erop gericht om de tafeltennissport bij specifieke doelgroepen onder de aandacht te 
brengen.  
De activiteiten nodigen leden uit de doelgroep uit om actief deel te nemen aan de tafeltennissport.  
 
Bestedingskader bijdrage  
De bijdrage vanuit de Afdeling Oost kan worden aangewend voor de volgende kostenposten: 
- zaalhuur; 
- promotiemateriaal (waaronder gadgets); 
- onkosten begeleiding; 
- kosten materialen die direct aan de tafeltennissport zijn toe te schrijven. 
 
Het afdelingsbestuur stelt een minimumbedrag beschikbaar van € 75,- tot een maximum van € 200,-. 
 
Bijdragen worden toegekend op basis van projectbeschrijving. 
Bijdragen worden verrekend op basis van kostenoverzicht.  
Bijdragen worden toegekend zolang er middelen beschikbaar zijn. Met andere woorden wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.  
 
Procedure aanvragen 
1. Bestuur betrokken vereniging dient projectplan in bij afdelingsbestuurslid Breedtesport. 
2. Het afdelingsbestuurslid breedtesport beoordeelt projectplan en geeft binnen 3 weken uitsluitsel 

omtrent toekenning. 
3. De afrekening vindt plaats op basis van een (korte) verslaglegging van de activiteit, zowel inhoudelijk 

als financieel. 
 
Criteria beoordeling aanvragen 
- Aanvraag is door bestuur van betreffende vereniging ingediend; 
- Activiteit is gericht op een specifieke doelgroep; 
- Activiteit is gericht op nieuwe deelnemers aan de tafeltennissport; 
- Activiteit heeft een directe relatie met de tafeltennissport; 
- De uitgaven vallen binnen het bestedingskader van de bijdrage. 
 
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. 


