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Aan:	   	   Verenigingen	  afdeling	  ZuidWest	  

Van:	   	   Ineke	  de	  Graaf	  &	  Ruud	  van	  Beest	  

Betreft:	  	   Stimuleringsregeling	  2015	  

Datum:	  	   9	  juni	  2015	  

Introductie	  

In	  2014	  is	  de	  afdeling	  ZuidWest	  gestart	  met	  een	  stimuleringsregeling	  waardoor	  de	  verenigingen	  een	  
financiële	  bijdrage	  kunnen	  aanvragen	  voor	  activiteiten	  in	  het	  kader	  van	  ledenwerving,	  opleiding	  en	  

toernooien.	  Daarnaast	  financieren	  we	  een	  deel	  van	  de	  topsportactiviteiten	  hieruit.	  

De	  evaluatie	  over	  2014	  leert	  dat	  het	  een	  goede	  regeling	  is	  maar	  dat	  deze	  nog	  niet	  optimaal	  benut	  
wordt.	  Uitputting	  is	  60%	  in	  2014.	  Tijdens	  de	  ALV	  van	  afgelopen	  27	  mei	  2015	  is	  besloten	  deze	  
stimuleringsregeling	  in	  2015	  voort	  te	  zetten	  met	  hetzelfde	  budget.	  Via	  de	  afdelingswebsite	  zal	  over	  

de	  inhoud	  en	  aanvraagprocedure	  nadrukkelijker	  worden	  gecommuniceerd.	  Daarmee	  zullen	  meer	  
verenigingen	  hiervan	  gebruik	  gaan	  maken.	  Jaarlijks	  evalueren	  we	  het	  gebruik	  van	  deze	  regeling.	  	  

Stimuleringsregeling	  2015	  

Deze	  regeling	  onderscheidt	  twee	  aandachtsgebieden:	  

1. Verenigingsontwikkeling	  
2. Topsportontwikkeling.	  

Verenigingsontwikkeling	  (budget	  €	  3.000,=)	  

! Activiteiten	  gericht	  op	  ledenwerving	  	  (budget	  €	  1.000,=)	  

a. Table	  Stars	  &	  beginnerstoernooien	  
b. Samenwerking	  tussen	  verenigingen	  t.b.v.	  ledenwerving,	  -‐opvang	  en	  -‐behoud	  

Per	  activiteit	  (ongeacht	  het	  aantal	  betrokken	  verenigingen)	  geldt	  een	  maximale	  bijdrage	  van	  
€	  200,=.	  De	  bijdrage	  is	  nooit	  hoger	  dan	  50%	  van	  de	  werkelijk	  gemaakte	  kosten.	  

! Opleidingsactiviteiten	  (budget	  €	  1.500,=)	  

a. Bijdrage	  aan	  verenigingen	  voor	  deelnemers	  aan	  TT2	  &	  TT3	  

Verenigingen	  ontvangen	  per	  deelnemer	  €	  50,=	  indien	  deze	  het	  diploma	  heeft	  ontvangen	  

b. Bijdrage	  aan	  verenigingen	  voor	  deelnemers	  aan	  TT4	  

Verenigingen	  ontvangen	  per	  deelnemer	  een	  bijdrage	  indien	  deze	  het	  diploma	  heeft	  ontvangen.	  

c.	  	   Bijdrage	  aan	  verenigingen	  voor	  deelnemers	  aan	  Toernooileiderscursussen	  &	  

bijscholing	  
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Verenigingen	  ontvangen	  per	  deelnemer	  €	  25,=	  indien	  de	  cursus	  heeft	  afgerond.	  Deelname	  dient	  door	  de	  
betrokken	  vereniging	  aangetoond	  te	  worden.	  

! Ondersteuning	  Toernooien	  (budget	  €	  500,=)	  

a. Uitgangspunt	  is	  dat	  deze	  toernooien	  kostendekkend	  georganiseerd	  worden	  

Verenigingen	  kunnen	  een	  maximale	  bijdrage	  ontvangen	  van	  	  €	  100,=	  in	  de	  kosten	  waarvoor	  geen	  
inkomsten	  voor	  financiële	  dekking	  kunnen	  zorgen.	  

! Aanpassing	  &	  verbeteringen	  van	  accommodaties	  	  
a. Via	  accommodatiefonds	  &	  afdelingsmanagers	  

Verenigingen	  kunnen	  –	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  leden	  -‐	  een	  maximale	  lening	  ontvangen	  van	  	  €	  7.500,=.	  
Terugbetaling	  dient	  plaats	  te	  vinden	  in	  10	  jaar	  of	  zoveel	  eerder	  als	  mogelijk.	  Rente	  is	  2%.	  Eventueel	  is	  een	  
gecombineerde	  lening	  mogelijk	  vanuit	  het	  landelijk	  accommodatiefonds.	  

Topsportontwikkeling	  (budget	  €	  2.000,=)	  

1. Afdeling	  Topsport	  	  -‐	  technische	  commissie	  (budget	  €	  1.000,=)	  
a. Compensatie	  ontbreken	  financiële	  impuls	  NTTB	  (€	  1.000,=)	  

2. Toernooien	  die	  vanuit	  de	  afdeling	  georganiseerd	  en/of	  ondersteund	  worden	  (b.v.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

N-‐evenementen	  en	  afdelingskampioenschappen)	  (budget	  (€	  1.000,=)	  

Financiering	  

• De	  financiering	  van	  deze	  stimuleringsregeling	  vindt	  plaats	  vanuit	  de	  lopende	  begroting.	  
• Op	  de	  onderdelen	  in	  de	  begroting:	  Wedstrijdzaken,	  Opleiding,	  Breedtesport	  

Verenigingsondersteuning	  overig	  en	  Topsport	  reserveren	  wie	  hiervoor	  €	  5000,=	  conform	  

bovenstaande	  verdeling.	  

Procedure	  (spelregels)	  

Aanvragen:	  

• De	  aanvraag	  kan	  digitaal	  worden	  ingediend	  bij	  de	  afdelingsmanager	  van	  de	  afdeling	  
ZuidWest	  (graaf@nttb-‐zuidwest.nl	  of	  vanbeest@nttb-‐zuidwest.nl);	  	  

• De	  aanvrager	  ontvangt	  een	  ontvangstbevestiging.	  	  	  

• Iedere	  vereniging	  kan	  een	  aanvraag	  indienen	  voor	  een	  bijdrage	  aan	  de	  
verenigingsontwikkeling.	  Met	  uitzondering	  van	  de	  opleidingen	  dient	  bij	  de	  aanvraag	  een	  

begroting	  en	  korte	  inhoudelijke	  beschrijving	  van	  het	  evenement	  te	  zijn	  gevoegd.	  
• Alleen	  subsidieaanvragen	  die	  vooraf	  worden	  ingediend	  worden	  in	  behandeling	  genomen.	  

Indien	  het	  evenement	  al	  heeft	  plaatsgevonden	  –	  wordt	  geen	  financiële	  bijdrage	  meer	  

verstrekt.	  
• Voor	  Topsportontwikkeling	  wordt	  de	  aanvraag	  ingediend	  door	  afdelingscommissies,	  

regionale-‐/afdelingstrainers	  en/of	  afdelingsmanager.	  

• Twee	  deadlines	  per	  kalenderjaar	  voor	  aanvragen.	  	  
o 15	  maart	  (voorjaar),	  betreft	  stimuleringsbijdragen	  voor	  zaken	  in	  het	  voorjaar	  
o 15	  september	  (najaar),	  betreft	  stimuleringsbijdragen	  voor	  zaken	  in	  het	  najaar	  

	  



Stimuleringsregeling	  2015	  
	  

Stimuleringsregeling	  2015	  NTTB	  ZuidWest	   Pagina	  3	  
	  

Beoordeling	  

• Na	  de	  deadlines	  zullen	  de	  beschikbare	  budgetten	  worden	  verdeeld	  over	  de	  aanvragen	  door	  
de	  afdelingsmanagers	  op	  basis	  van	  budget,	  aantal	  deelnemers,	  volgorde	  van	  binnenkomst.	  

• Toekenning	  van	  subsidie	  conform	  de	  spelregels	  en	  indien	  het	  budget	  voor	  het	  lopend	  jaar	  

nog	  niet	  is	  uitgeput.	  Het	  kan	  dus	  zijn	  dat	  de	  subsidie	  aanvraag	  van	  een	  vereniging	  hierdoor	  
niet	  gehonoreerd	  kan	  worden.	  

• Na	  de	  deadline	  kunnen	  aanvragen	  voor	  het	  jaardeel	  wellicht	  nog	  worden	  gehonoreerd	  indien	  

er	  nog	  subsidie	  (budgettair)	  beschikbaar	  blijkt	  voor	  het	  jaardeel.	  

Uitbetaling	  

• Uitbetaling	  van	  de	  subsidie	  vindt	  achteraf	  plaats	  –	  na	  (financiële)	  verantwoording	  (inclusief	  
financiële	  bewijsstukken).	  

Tips	  

Subsidiemogelijkheid:	  

1. Voor	  vrijwilligersopleidingen	  en	  evenementen	  kunnen	  gemeenten	  subsidie	  verstrekken.	  Het	  
aanvragen	  hiervan	  is	  de	  moeite	  van	  het	  proberen	  waard.	  Als	  je	  vragen	  hebt,	  neem	  dat	  

contact	  op	  met	  je	  gemeente.	  Deze	  kan	  je	  doorverwijzen	  naar	  de	  juiste	  persoon	  die	  je	  kan	  
helpen	  om	  je	  aanvraag	  op	  maat	  voor	  te	  bereiden.	  


