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In deze bijlage geven we een korte toelichting op onze speciale activiteiten die we hebben 
opgenomen in de begroting van 2021. De twee gekozen speciale activiteiten zijn Old Stars 
programma’s voor kleine verenigingen en subsidiemogelijkheid voor Schuiftafeltennis. Er is voor deze 
twee activiteiten gekozen omdat het goed aansluit bij de projecten die op landelijk niveau worden 
uitgezet. Hier willen wij graag als afdeling ook ons steentje aan bijdragen. 
 
Old Stars Programma’s voor kleine verenigingen 
 
Ouderen zijn een interessante doelgroep voor tafeltennisverenigingen. Het is een laagdrempelige 
sport die je lang vol kunt houden. Het Old Stars programma is populair. Steeds meer verenigingen 
pakken het op. Wel zien we dat voornamelijk grote verenigingen er mee aan de slag gaan. Voor deze 
verenigingen is het vaak mogelijk om nog wat kader te vinden, of budget om een externe trainer in te 
schakelen. Wij vinden het belangrijk dat ook kleine verenigingen aan de slag kunnen gaan met het 
Old Stars programma. Daarom willen wij een laagdrempelige methode aanbieden. Op de vereniging 
worden vier lessen aangeboden door een externe trainer/instructeur. Tijdens de 4 lessen is de 
deelnemende vereniging verplicht om minimaal één toekomstig begeleider mee te laten lopen. Deze 
begeleider kan dan het project na de vier lessen voortzetten. Deze follow-up is een vereiste voor 
verenigingen om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid. Verdere ondersteuning voor dit 
project wordt aan de verenigingen geboden door de Afdelingsondersteuner. Met deze 
mogelijkheden hebben we een ledengroei binnen onze afdeling te creëren bij de ouderen. 
 
De subsidie is beschikbaar voor drie verenigingen 
Vier lessen per vereniging door trainer/instructeur (minimaal TT3 en bij voorkeur ervaring met het 
verzorgen van het Old Stars programma) 
Verdere ondersteuning wordt geboden door de Afdelingsondersteuner. 
 
Subsidie Schuiftafeltennis 
 
Tafeltennis is een sport die prima aangepast kan worden voor doelgroepen die in het algemeen 
motorisch minder vaardig zijn. Schuiftafeltennis is hier een goed voorbeeld van. Het kan goed ingezet 
worden voor parasport, de jongste jeugd en ouderen. Wij vinden het erg belangrijk dat juist deze 
doelgroepen kunnen sporten. Door middel van het aanbieden van een subsidie voor 
schuiftafeltennis, hopen we dat verenigingen de materialen gaan bestellen en ermee aan de slag 
gaan. Naast het geven van een subsidie voor aanschaf van materialen, komt onze 
Afdelingsondersteuner langs om te laten zien hoe je schuiftafeltennis op de vereniging in kunt zetten. 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie, zijn verenigingen verplicht om een kort projectplan op 
te stellen waarvoor ze schuiftafeltennis in gaan zetten. Op deze manier kunnen we beter beoordelen 
of de vereniging in aanmerking komt voor de subsidie. 
 
De subsidie is beschikbaar voor vier verenigingen 
Afdelingsondersteuner geeft uitleg aan vereniging hoe het materiaal te gebruiken. 
Afdelingsondersteuner biedt verdere ondersteuning aan vereniging. 
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