
STIMULERINGS PREMIE KINDERTAFELTENNISFEEST 

 
Zoals bekend gemaakt op de ALV van 14 mei j.l. wil het afdelingsbestuur het 
Kindertafeltennis feest in onze afdeling een extra stimulans gaan geven. 
Het afdelingsbestuur heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld. En wel een bedrag van 
 € 4000. Voor het seizoen 2009-2010 en voor het seizoen 2010-2011 telkens een bedrag van 
€  2000. 
Met deze extra bijdrage voor de deelnemende verenigingen hoopt men meerdere 
verenigingen te kunnen motiveren om aan dit evenement deel te nemen en dat de aantallen 
per vereniging gaan stijgen. 
 
De bedragen zullen verhoogd worden met de reeds begrote bedragen uit de WTW begroting. 
De stimuleringspremie ziet er dan als volgt uit: 
 
Bijdrage voor deelnemende verenigingen verdeeld naar het aantal deelnemende kinderen: 
Uit bestaande WTW begroting:     € 1800 
Als stimuleringspremie*)      € 1700 
Totaal:         € 3500 
 
*) Om voor een aandeel in de stimuleringspremie in aanmerking te komen, moet voldaan 
worden aan de volgende voorwaarden: 

Er moeten activiteiten na het kindertafeltennisfeest hebben plaats gevonden.  
Hiervan moet een beschrijving worden aangeleverd, zowel van de inhoud als van 
randvoorwaarden, kosten en resultaten. 
De afdeling heeft het recht om succesverhalen te publiceren om andere verenigingen 
te stimuleren. 
De afdeling mag de inhoud gebruiken om follow up materiaal samen te stellen. 
De premie moet aangevraagd worden. Er is een budget voor beschikbaar, dat 
verdeeld zal worden onder de aanvragers. 

 
Uit bestaande WTW begroting voor nieuwe verenigingen: **) €   300 
Als stimuleringspremie voor nieuwe verenigingen:   €   300  
Totaal voor nieuwe verenigingen:     €   600 

**) Onder nieuwe verenigingen worden verstaan verenigingen die de afgelopen 3 seizoenen 
niet hebben deelgenomen aan het KTTF. Per nieuwe vereniging is maximaal € 75 
beschikbaar. Deze verdeling wordt reeds enkele jaren gehanteerd door de WTW.  
De € 600 is het maximale bedrag wat verdeeld wordt onder de nieuwe verenigingen.  

De bekende evaluatie formulieren en de aanvraag om in aanmerking te komen  voor de 
stimuleringspremie, zoals hierbij boven omschreven, moeten uiterlijk 1 april 2010 ingediend 
zijn bij:Jan van Gemert, Prins Bernhardlaan 40, 5261 VC, Vught. 
 
Namens de WTW. 
Nico van Erp 

 


