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De afdeling West van de NTTB heeft er voor gekozen geen eigen afdelingstrainingen te organiseren 
maar trainingen voor talentvolle (jeugd)spelers te ondersteunen door middel van een 'Netwerk 
Talenten Regiotraining' (NTR). Het NTR wordt gevormd door alle initiatieven voor 
bovenlokale/afdelings talenttrainingen die een financiële bijdrage van Afdeling West ontvangen. 
Ondersteuning door de Afdeling maakt een aanbieder automatisch deelnemer-lid van dit netwerk. 
 
De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage zijn: 
 

 De aanvrager van de bijdrage is een organisatie/rechtspersoon waar, als het van een 

tafeltennisvereniging uitgaat, minimaal twee tafeltennisverenigingen in samenwerken; 

 De talenten moeten van minimaal twee tafeltennisverenigingen uit de afdeling West komen; 

 De training moet worden gegeven aan vier of meer talenten van maximaal 17 jaar, waarbij een 

talent een tafeltennisspeler met een A- of B-licentie is of iemand is waarvan de aanvrager 

aangeeft dat deze binnen de periode waarvoor de bijdrage wordt gegeven (een half jaar) een A- 

of B-licentie haalt en dit in de evaluatie aantoont. Mocht de betrokken speler echter de A- of B-

licentie niet halen én één van de vier benodigde talenten zijn geweest om de bijdrage te krijgen, 

komt de betrokken aanvrager niet in aanmerking voor een bijdrage in het daaropvolgende 

halfjaar. 

 De talenten moeten in de periode dat de bijdrage wordt gegeven in de competitie uitkomen 

voor een vereniging uit de afdeling West. 

 In een trainingsgroep mogen maximaal evenveel breedtesport spelers (die geen A- of B-licentie 

hebben) als talenten zitten . 

 De aanvrager stuurt de aanvraag voor 1 december (aanvraag bijdrage voorjaar) en 1 juli 

(aanvraag bijdrage najaar) naar secretaris@nttb-west.nl.  

 De aanvraag bevat: 

o Een plan voor het komende half jaar (voorjaar of najaar) met minimaal de in bijlage 1 

opgenomen aspecten, 

 Waarbij rekening wordt gehouden met (eventueel) door de afdeling West benoemde 

prioriteiten of accenten; 

 Als er organisaties van buiten de tafeltennis wereld in de NTR-organisatie betrokken zijn 

(bestuur, financiering of anders) moet het plan aangeven hoe de afdelingsbijdrage 

specifiek wordt ingezet voor de talenten; 

 Als er breedtesport spelers in de trainingsgroep zitten moet het plan aangeven hoe de 

afdelingsbijdrage specifiek wordt ingezet voor de talenten; 

o Een budget op basis van de in bijlage 2 opgenomen opzet; 

o Als het afgelopen halfjaar een bijdrage is ontvangen: de tussen- of eindejaar evaluatie op 

maximaal één A4’tje met de verantwoording van het plan (waarin onder meer opgenomen 

de financiële inzet en de realisatie van de doelstellingen zoals sportieve 

resultaten/vooruitgang); 
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NB  

 Geen goed plan betekent geen bijdrage; 

 Bij de beoordeling en verdeling van de bijdrage door het afdelingsbestuur wordt rekening 

gehouden met het aantal uren training in het betrokken half jaar en het aantal talenten; 

 De aanvragers die een bijdrage van € 250 of meer ontvangen moeten éénmaal per 

bijdrageperiode (half jaar) onder leiding van de afdelingsondersteuner bijeenkomen om 

ervaringen uit te wisselen en  adviezen aan elkaar te geven 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 
 

Het plan moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 

- Wie is de aanvrager (gegevens organisatie/rechtspersoon); 

- Welke talenten worden getraind, welke licentie hebben ze en bij welke vereniging gaan ze 

competitie spelen; 

- Per talent, hoeveel uur per week, hoeveel weken en door wie wordt het talent getraind; 

- Hoeveel breedtesport spelers zijn per training aanwezig; 

- Welke doelstelling moet binnen de bijdrageperiode worden gehaald. De doelstelling moet 

kwantitatief zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld in licentieverbetering, resultaat op een jeugd 

ranglijsttoernooi, competitie percentage of resultaat in de jeugdmeerkampen 
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Bijlage 2 
 

 

Begroting

Uitgaven Inkomsten

Zaalhuur NTTB bijdrage speler a € 0,00

aantal uren a NTTB bijdrage speler b € 0,00

kosten per uur b NTTB bijdrage speler c € 0,00

totaal € 0,00

Trainers

trainersvergoeding Eigen bijdrage speler a € 0,00

trainer 1 c Eigen bijdrage speler b € 0,00

aantal uur d Eigen bijdrage speler c € 0,00

trainer 2 e Eigen bijdrage speler x € 0,00

aantal uur f Eigen bijdrage speler y € 0,00

totaal € 0,00

Reiskosten Eigen bijdrage speler z € 0,00

kilometervergoeding g

reisweg 1 h Overige inkomsten € 0,00

reisweg 2 i

totaal € 0,00

Materiaal

materiaal 1 j

materiaal 2 k

totaal € 0,00

Sparring partner

speler 1 l

vergoeding m

speler 2 m

vergoeding o

totaal € 0,00

Totale uitgaven € 0,00 Totale inkomsten € 0,00

NB Als voorbereidingtijd wordt berekend voor trainingen moet deze verrekend worden in de uurpijs voor de training zelf
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