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Nederland kent verschillende vormen van subsidie voor mensen met een verstandelijke
beperking. Voor G- tennissers worden bijvoorbeeld vanuit de gemeentes subsidies verstrekt.
Ook de KNLTB kan g-tennis projecten financieel ondersteunen. In dit document vindt u
informatie over de voorwaarden, de procedure en de aanvraag van financiële ondersteuning
voor g-tennisprojecten.
1. Projecten
Onder een project wordt verstaan een training, toernooi of andere activiteit voor de doelgroep gtennissers. Bij ‘andere activiteiten’ kan men denken aan bijvoorbeeld het opzetten van g-tennis
aanbod op de club of een kennismakingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking.
Door de financiële ondersteuning van projecten krijgen (potentiële) g-tennissers de mogelijkheid
kennis te maken met en wegwijs te worden in de tennissport.
Verschillende verenigingen en wooninstellingen in Nederland bieden G-tennis aan ter
bevordering van de verbetering van de conditie en motorische vaardigheden, het stimuleren van
het zelfvertrouwen en het bijdragen aan een positief zelfbeeld en individuele ontplooiing van de
speler.
De tennisvereniging kan ook een G-tennisproject aanbieden aan spelers. Bijvoorbeeld wanneer
zich een speler met een verstandelijke handicap meldt bij de vereniging. Het komt ook voor dat
er nog geen g-tennissers lid zijn van de tennisvereniging, maar dat het bestuur van de
vereniging het belangrijk vindt dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen tennissen.
In zulke gevallen kan de tennisvereniging besluiten een project G-tennis te starten en gtennissers te werven.

2. De hoogte van de financiële ondersteuning
De hoogte van de financiële ondersteuning van een project bedraagt jaarlijks maximaal €250,en is o.a. afhankelijk van:
 het aantal deelnemers
 de locatie waar het project wordt verzorgd (binnen- of buitenbanen?)
 de functie van de projectleider / initiatiefnemer (betaalde trainer of vrijwilliger?)
 de hoogte van financiële ondersteuning uit andere hoeken (bijdragen gemeente,
revalidatiecentrum, et cetera)
 het aantal financieel ondersteunde projecten elders binnen het district
 het aantal financieel ondersteunde projecten van één aanvrager (trainer, club,
zorginstelling)
 het resterend KNLTB budget
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3. Voorwaarden voor financiële ondersteuning
Er zijn enkele voorwaarden aan de aanvraag van financiële ondersteuning verbonden:
 de doelgroep van het project betreft g-tennissers
 de maximale financiële ondersteuning vanuit de KNLTB bedraagt €250, er moet sprake zijn van minimaal 50% cofinanciering door de instantie die de aanvrager
vertegenwoordigt
 een activiteit moet doorgegaan zijn
 de aanvraag wordt vooraf ingediend bij de KNLTB en is voorzien van een begroting
 uitbetaling vindt achteraf plaats op basis van het verzoek tot uitbetaling (declaratie of
factuur) en vereiste bijlagen
 op jaarbasis kan maar één keer financiële ondersteuning worden gevraagd per type
project (training, toernooi of ander event)
 indien sprake is van tennistrainingen, dan worden deze bij voorkeur verzorgd door een
tennisleraar met een geldige KNLTB-licentie
 projecten zijn gekoppeld aan een tennisvereniging

4. Procedure voor de aanvraag van de financiële ondersteuning voor projecten
Een aanvraag voor financiële ondersteuning verloopt in zes stappen:
1. Aanvraagformulier financiële ondersteuning g-tennisproject wordt (voorzien van een
begroting) opgestuurd naar g-tennis@knltb.nl
2. KNLTB bepaalt of de aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd of stelt vast dat informatie
ontbreekt
3. KNLTB geeft aanvrager schriftelijk feedback over de aanvraag
Bij goedkeuring van de aanvraag volgen stappen 4 t/m 6
4. Project vindt plaats
5. Na afloop van project stuurt aanvrager een factuur of declaratie voorzien van
a. Bankgegevens en factuurnummer (indien factuur betreft)
b. financiële afrekening (financieel overzicht) voorzien van kopiefacturen
1
c. lijst met NAW-gegevens, geboortedatum en bondsnummers van deelnemers
aan de training, het toernooi of het evenement
d. De NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van
de vereniging of de contactgegevens van de instelling
e. De NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de vrijwilliger(s) en/of
trainer(s) die zich inzetten voor het project
6. KNLTB betaalt de financiële bijdrage voor het project

5. Vragen
Vragen over de financiële ondersteuning kunnen worden gemaild naar g-tennis@knltb.nl.
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Indien de deelnemer al lid is van een tennisvereniging
[Geef tekst op]

