REGELING TEGEMOETKOMING TAFELTENNISTRAINER OPLEIDING
Inleiding
Het afdelingsbestuur spant zich in om de tafeltennissport in de Afdeling Oost te stimuleren. Zij heeft
daartoe slechts beperkte middelen tot haar beschikking. Deze middelen zijn vooral indirect
beschikbaar. Dat wil zeggen dat het belangrijkste werk bij de verenigingen zelf moet gebeuren.
Uit onderzoek blijkt dat verenigingen met een sterk ontwikkeld verenigingskader over het algemeen
tot de succesvolle verenigingen gerekend mogen worden. Verenigingen die investeren in hun kader,
investeren in de ontwikkeling van hun vereniging.
De belangrijkste groep binnen het verenigingskader vormt de groep trainers. Zij functioneren in een
frequent contact met de spelers, zij zijn het die het enthousiasme voor de sport primair moeten
overdragen.
Het afdelingsbestuur wil dit gegeven als uitgangspunt gebruiken om de verenigingen te
ondersteunen in de ontwikkeling van hun technisch kader. Hierbij richt het afdelingsbestuur zich
vooral op de ontwikkeling van de breedtesport.

Uitwerking regeling
Het afdelingsbestuur stelt een tegemoetkoming in de cursuskosten beschikbaar aan deelnemers van
de diverse opleidingen. Hierbij moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:
➢ de cursus moet met een diploma worden afgesloten;
➢ aanmelding voor de cursus loopt via de vereniging;
➢ de deelnemer maakt voorafgaand aan de cursus afspraken met de vereniging over de overige
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van cursuskosten;
➢ cursuskosten dienen voorafgaand aan de cursus door de vereniging te worden voldaan
(wanneer de vereniging niet bijdraagt aan de cursus betaalt de deelnemer de kosten terug aan de vereniging);

➢ periodiek wordt de regeling opnieuw vastgesteld;
➢ indien gebruik kan worden gemaakt van de gelden van het sportakkoord, dan wordt dit eerst
verrekend, afhankelijk van het aantal deelnemers;
➢ na het behalen van het diploma kan de vereniging de vergoeding opvragen bij de
penningmeester van de afdeling
(wanneer de deelnemer de cursus zelf heeft betaald, betaalt de vereniging de vergoeding door aan de cursist).

Vergoeding
De vergoeding van de cursuskosten wordt in percentages uitgedrukt (incl. basispakket
cursusmateriaal), exclusief aanvullend materiaal en reiskosten.
Tafeltennistrainer 1

50%

Tafeltennistrainer 2

50%

Tafeltennistrainer 3

50%

Tafeltennistrainer 4

25 %
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