
CONTRIBUTIES &
TARIEVENLIJST  2012

Bonds- en afdelingscontributies 2012

Senioren jeugd

bondscontributie
NTTB 2012  €        12,19  €    15,87  €     10,60 

(Was in 2011)  €        11,95  €    15,56  €     10,39 

  

Afdelingscontributie                  
01 Holland-Noord  €          1,50  €      3,50  €       2,25 

2012 gelijk aan 2011

02 ZuidWest  €          1,50  €      3,08  €       2,00 

2012 gelijk aan 2011

03 West  €          2,00  €      3,50  €       2,20 

2012 gelijk aan 2011

04 Noord  €          3,00  €      4,00  €       2,00 

2012 gelijk aan 2011

05 Limburg  €          2,30  €      3,30  €       2,30 

2012 gelijk aan 2011

06 Gelre  €          1,85  €      3,91  €       2,52 

2012 gelijk aan 2011

07 Midden  €          1,45  €      2,55  €       1,75 

2012 gelijk aan 2011

08 Oost  €          2,36  €      3,54  €       2,28 

2012 gelijk aan 2011

Competitietoeslag 
per half jaar 

Bond/afdeling Basiscontributie per jaar inclusief 
toeslag sport-verze-kering (0,65)



Boetes

Boete Nr. Omschrijving  Euro 

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of 
teamgegevens; per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de 
teamgegevens in NAS per team.

 €        7,00 

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter  €        7,00 

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitie-wedstrijd

 €        4,50 

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en 
plaats (verdere maatregelen kunnen volgen)

 €      22,50 

5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd  €        7,00 

6. Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 
competi-tiewedstrijd, per persoon

 €        5,00 

7. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon  €        5,00 

8. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per 
formulier

 €        5,00 

9. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de 
competi-tie-wedstrijd of per wedstrijd, 

 €        5,00 

10. Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier  €        5,00 

11. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld 
tijdstip)

 €      10,00 

12. Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per team  €        7,00 

13. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen 
worden beboet (verdere maatregelen kunnen volgen)

 €      22,50 

Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon

eredivisie  €    113,50 

1e divisie  €      91,00 

2e divisie  €      68,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €      45,50 

landelijk A jeugd  €      22,50 

overige jeugdklassen  €      11,50 

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team

eredivisie  €    113,50 

1e divisie  €      91,00 

2e divisie  €      68,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €      45,50 

landelijk A jeugd  €      22,50 

overige jeugdklassen  €      11,50 

Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team

eredivisie  €    227,00 

1e divisie  €    181,00 

2e divisie  €    136,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €      91,00 

landelijk A jeugd  €      45,50 

overige jeugdklassen  €      22,50 

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de 
competitie-lei-der is noodzakelijk)
eredivisie  €    227,00 

1e divisie  €    181,00 

2e divisie  €    136,00 

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €      91,00 

landelijk A jeugd  €      45,00 

overige jeugdklassen  €      22,50 

18. Het te laat aanleveren van de uitslagen in Nas per uitslag  €      10,00 

14.

15.

16.

17.



Bondsartikelen

Bestel eenheid Artikel  Prijs per 
eenheid 

1 Speldje erelid afdeling  €        34,00 

1 Speldje lid van verdienste afdeling  €          7,00 

1 Speldje NTTB-logo  €          2,30 

1 Ringband met reglementen  €        22,50 

1 Ringband zonder reglementen  €          3,65 

100 Wedstrijdformulierenboekjes games tot 11 (NTB 203)  €      175,00 

1 Vervangende ledenpas  €          7,50 

Meerkampen

Aantal Inschrijfgeld Prijs/stuk

1 B, C, D-meerkampen senioren  €          8,00 

1 Nationale Jeugdmeerkampen pupillen kadetten junioren  €        12,00 

1 Nationale Jeugdmeerkampen welpen  €          6,00 

Opleidingen

Aantal Inschrijfgeld Prijs/stuk

1 Opleiding TT-1  €        50,00 

1 Verenigingsopleiding TT-1 (vaste prijs ongeacht aantal deelnemers)  €      250,00 

1 Opleiding TT-2  €      350,00 

1 Opleiding TT-3  €      675,00 

1       + boekengeld  €      128,50 

1 Opleiding TT-4  €   2.100,00 

1       + boekengeld  €      128,50 

1 Opleiding scheidsrechter  €        45,00 

1 Opleiding toernooileider  €      150,00 


