
 NTTB Afdeling Gelre 

   

 

Subsidieregeling – Table Stars 

 

Voor verstrekking van de subsidie Table Stars gelden de volgende voorwaarden: 

 
1. Een Stimuleringsbijdrage is van ondersteunende en waarderende aard en is nooit hoger dan 50% van 

de werkelijk gemaakte kosten 
 

2. Per vereniging geldt een maximum bijdrage van 250 euro per jaar. Dit bedrag kan verdeeld worden 
over meerdere activiteiten. 
 

3. In de aanvraag per e-mail dient toegevoegd te worden een les- en tijdsplan inclusief begroting.   
 

4. Een tafeltennistrainer met minimaal TT2 opleiding verzorgt de Table Stars lessen.  
 

5. Tijdens de lessen op school en de vereniging dient gebruik gemaakt te worden van het Table Stars 
materiaal. Dit lespakket kunt u als vereniging aanschaffen maar kan ook geleend worden van de 
afdeling Gelre.  
 

6. In de communicatie (website & Social Media) dient de naam Table Stars te worden gebruikt, de 
vereniging dient ook de uitingen van Table Stars te gebruiken tijdens het verzorgen van de lessen. 
 

7. Na afloop van de Table Stars lessen op school en de vervolglessen op de vereniging wordt er een 
verslag gemaakt over het project, voor op de afdelingssite. Dit verslag wordt voorzien van één foto, die 
gebruikt mag worden voor op de afdelingssite en andere promotionele doeleinden. Het verslag en de 
foto wordt toegestuurd naar webmaster@nttbgelre.nl én sportzaken@nttbgelre.nl  
 

8. Uitbetaling van een bijdrage vindt plaats na ontvangst van een verslag van de activiteit.  
 

9. Iedere aanvraag wordt vooraf getoetst door of namens het afdelingsbestuur. 
 

10. Verenigingen die voorafgaande aan de officiële goedkeuring door of namens het afdelingsbestuur met 
hun activiteiten starten, doen dit voor eigen rekening en risico 

 
Aanvraagprocedure 
 

1. De subsidieaanvraag kan per e-mail worden ingediend via sportzaken@nttbgelre.nl.  
 

2. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het afdelingsbestuur 
binnen een termijn van maximaal 4 weken een beslissing neemt omtrent de aanvraag. 
 

3. Zo spoedig mogelijk na de beslissing krijgt de inzender via e-mail te horen of er van een bijdrage sprake 
zal zijn en hoe hoog de bijdrage is. 

Vragen en/of meer informatie? 

Voor vragen en/of meer informatie over de subsidieregeling kunt u terecht bij het Afdelingsbestuurslid 

Sportzaken NTTB Gelre.  

E-mailadres: sportzaken@nttbgelre.nl   
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