
 
 
 
 
De secretarissen van alle bij de NTTB  
aangesloten verenigingen 
 
 
 
 
Onderwerp Datum 
Videma 3 april 2005 
 
Kenmerk 
Hoofdbestuur/AJ/2005.0095 
  
 
Geachte dames en heren, 
 
Het zal u bekend zijn dat verenigingen met een eigen accommodatie / sportkantine wettelijk 
verplicht zijn om te betalen voor het ten gehore brengen van muziek (Buma/Stemra en Sena). 
Wat u misschien nog niet bekend zal zijn is dat deze verenigingen ook verplicht zijn om een 
vergoeding te betalen aan Videma. 
 
Videma is de organisatie die de gelden int die verschuldigd zijn bij het gebruik van televisie in de 
eigen accommodatie /sportkantine. 
Indien Videma zelf de incasso bij de verenigingen verzorgt, is de vereniging het standaardtarief 
verschuldigd. Dit tarief bedraagt ongeveer € 400,--. 
 
NOC*NSF heeft echter namens de sportbonden met Videma overeenstemming kunnen bereiken 
over het afsluiten van een collectieve regeling. Deze regeling is per 1 juli 2004 van kracht 
geworden en houdt in dat de  NTTB de incasso van de verenigingen verzorgt en de gelden 
afdraagt aan Videma. De kosten bedragen voor de periode 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 naar 
verwachting, evenals dit jaar, € 89,25 per vereniging.  
 
Om Videma correct te kunnen informeren verzoeken wij u om het bijgevoegde antwoordformulier 
in te vullen. Het formulier dient uiterlijk op 1 juli 2005 in ons bezit te zijn. 
De besturen van de 52 verenigingen die ook in het seizoen 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 al 
deelnamen en hiervoor een factuur van ons hebben ontvangen hoeven dit formulier uiteraard 
niet opnieuw in te vullen. 
 
De verenigingen die niet wensen deel te nemen hoeven het formulier niet in te vullen. 
 
U kunt het formulier per post zenden aan: NTTB, t.a.v. M. de Graaf, Postbus 600, 2700 MD  
ZOETERMEER, per fax aan: 079 343 8150 of per mail aan: graaf@nttb.nl. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
Mari de Graaf 
Directeur 



 

 
 
 

ANTWOORDFORMULIER 
DEELNAME AAN COLLECTIEVE REGELING VIDEMA 

 
 
Ondergetekende, …………………………….………………………………………..…..  (naam) 

Adres …………………………………………..……………………………………………. 

Postcode en woonplaats …………………….……………………………………………. 

Telefoon……………………………………………………………………………………… (’s avonds) 

Telefoon ………………………………………………………………………………………(overdag) 

 

…………………………………………………………………………………………………. (functie) 

van de vereniging …………………………………………………………………………..… 

adres …………………………………………………………………………………………… 

te ……………………………………………………………………………………… (vestigingsplaats) 

 
wil deelnemen aan de collectieve regeling waarbij de incasso en afrekening door de NTTB wordt 
verzorgd. 
 
 
 
Getekend op ……………………………………………… (datum) te……………………………….. 
 
 
 
 
       Handtekening 
 

 


