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Hoofdstuk 1 Begrippen
Artikel 1 Begrippen
Trainer:
Trainersopleiding:
Diploma:
Bijscholingen:

Trainerslicentie:
Rustende licentie:

Wedstrijdseizoen:

een gewoon lid, persoonlijk lid, Erelid of Lid van Verdienste dat in bezit is
van een trainersdiploma.
een door de verantwoordelijke minister erkende opleiding tot
tafeltennistrainer
een door de NTTB en de verantwoordelijke minister afgegeven bewijsstuk
voor het met goed gevolg afsluiten van een trainersopleiding.
alle door de NTTB of door een contractueel met de NTTB verbonden
partner te houden bijeenkomsten, die beogen de kennis en vaardigheden
van trainers te verdiepen, uit te breiden en/of te hernieuwen. Hieronder
kunnen ook door andere, bij de ETTU en/of ITTF aangesloten bonden,
georganiseerde bijeenkomsten vallen. Een en ander is ter beoordeling van
het Hoofdbestuur.
een door de NTTB verstrekt bewijsstuk, dat het recht verleent de functie
van trainer uit te oefenen
een door de NTTB verstrekt bewijsstuk, dat aangeeft dat de trainer wel
actief is maar niet aan de in dit reglement genoemde eisen tot behoud van
zijn licentie kan voldoen.
de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Hoofdstuk 2 Bevoegdheid tot het geven van training
Artikel 2 Bevoegdheid tot het geven van training
Een trainer is alleen bevoegd tot het geven van training als hij in bezit is van een trainerslicentie zoals
genoemd in artikel 4.
Artikel 3 Diploma's
1. De NTTB kent de volgende diploma's:
a.
Tafeltennisbegeleider 1
b.
Tafeltennistrainer 2
c.
Tafeltennistrainer 3
d.
Tafeltennistrainer 4
e.
Tafeltennistrainer 5
2. Aan leden in bezit van door andere organisaties en/of een andere bij de ITTF en/of de ETTU
aangesloten bond uitgegeven diploma's, verklaringen en/of aantekeningen, waarvan de gelijkwaardigheid
aan de in lid 1 vermelde diploma's kan worden vastgesteld, kan door het Hoofdbestuur een bewijs van
gelijkwaardigheid worden afgegeven. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag van de betrokkene,
vergezeld van door het Hoofdbestuur nodig geachte stukken, te worden overlegd.
Artikel 4 Trainerslicenties
1. De NTTB kent de volgende trainerslicenties:
a.
Licentie 1: trainer met certificaat Tafeltennisbegeleider 1
b.
Licentie 2: trainer met diploma Tafeltennistrainer 2
c.
Licentie 3: trainer met diploma Tafeltennistrainer 3
d.
Licentie 4: trainer met diploma Tafeltennistrainer 4
e.
Licentie 5: trainer met diploma Tafeltennistrainer 5
2. Voor het verkrijgen van de betreffende licentie is een van de in art. 3 vermelde diploma's vereist.
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Hoofdstuk 3 Geldigheid trainerslicentie
Artikel 5 Geldigheid trainerslicentie
1. De licentie is geldig:
a.
voor een licentie 1: 10 jaar
b
voor een licentie 2 of 3: 4 jaar
c.
voor een licentie 4: 3 jaar
d.
voor een licentie 5: 1 jaar
gerekend vanaf 1 juli volgend op de op de licentie vermelde aanvangsdatum van geldigheid.
2. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de trainerslicentie kan deze worden verlengd indien
aan de in lid 3 t/m 5 vermelde eisen voor de betreffende licentie is voldaan:
3. Voor de tafeltennistrainers 2 t/m 5 worden punten toegekend voor het aantal gegeven trainingen, het
bijhouden van vakliteratuur, de gevolgde bijscholingen en optredens als beoordelaar, begeleider of
docent. Voor de houders van een licentie 1 worden punten toegekend voor het aantal optredens als
begeleider.
4. Jaarlijks, uiterlijk op 1 juli, publiceert het Hoofdbestuur een overzicht van de voorwaarden die aan
verlenging van de licenties wordt gesteld, waaronder de voor licentiebehoud vereiste bijscholingen en
andere activiteiten en de bijbehorende aantallen punten.
5. De voorwaarden voor verlenging van een licentie worden getoetst aan de door het Hoofdbestuur
gepubliceerde voorwaarden ten tijde van de aanvangsdatum van de verstreken licentie.
Artikel 6 Vervallen van de trainerslicentie
De licentie vervalt wanneer het lidmaatschap van de NTTB van de trainer eindigt in de zin van artikel 8
van de Statuten.

Hoofdstuk 4 Procedure aanvraag trainerslicentie
Artikel 7 Procedure aanvraag trainerslicentie bij behalen trainersdiploma
1.
Trainers die met goed gevolg een trainersopleiding hebben afgerond en het bijbehorende diploma
hebben verkregen ontvangen kosteloos een trainerslicentie.
2.
Alle andere trainers die geen licentie hebben en deze willen verkrijgen dienen een trainerslicentie
aan te vragen bij het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur kan de behandeling van aanvragen delegeren aan
een door hem ingestelde werkgroep.
3.
Het Hoofdbestuur kan voorwaarden stellen aan het verkrijgen van een trainerslicentie door de in lid
2 genoemde trainers.
Artikel 8 Procedure verlenging trainerslicentie
1.
Het Hoofdbestuur registreert de deelname van de licentiehouders aan technische bijeenkomsten
en de optredens als beoordelaar, begeleider of docent voor de betreffende trainersopleiding.
2.
Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de licentie bepaalt het Hoofdbestuur of de
betreffende licentiehouder voldoet aan de eisen met betrekking tot het volgen van bijscholingen en
optredens als beoordelaar, begeleider of docent. Indien de licentiehouder voldoet aan de gestelde eisen
wordt de licentie verlengd. De trainer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Indien de
licentiehouder volgens de registratie niet voldoet aan de gestelde eisen ontvangt hij de benodigde
documenten om verlenging van de licentie aan te vragen. De licentiehouder dient binnen 3 maanden aan
het Hoofdbestuur aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen met betrekking tot het volgen van
bijscholingen en optredens als beoordelaar, begeleider of docent. Indien de licentiehouder tijdig aan kan
tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de betreffende licentie, wordt zijn trainerslicentie verlengd.
De trainer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
3.
De schriftelijke bevestiging van de verlenging van de licentie is alleen geldig indien de trainer bij het
aanvaarden van de licentie door het ondertekenen van de licentie verklaart dat hij heeft voldaan aan de
niet in lid 2 genoemde voorwaarden, zoals het geven van voldoende trainingen en het bijhouden van de
vakliteratuur. Het Hoofdbestuur ontvangt een kopie van de getekende licentieverklaring.
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Artikel 9 Weigeren verstrekken licentie
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid een trainerslicentie niet te verstrekken dan wel niet te verlengen.
Het besluit hiertoe dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene te worden medegedeeld.
Artikel 10 Registratie trainerslicenties
1.
De licentie wordt opgenomen in de ledenadministratie.
2.
Jaarlijks publiceert het Hoofdbestuur in januari een lijst van trainers die in bezit zijn van een geldige
licentie.
Artikel 11 Dispensatie
1.
Het Hoofdbestuur kan dispensatie verlenen van de bepalingen van de artikelen 3, 5 lid 2 t/m 9, 7
en 8 van dit reglement.
2.
Een trainer die gedurende de geldigheidsperiode van de licentie niet voldoet aan de eisen tot
behoud van de licentie zoals beschreven in artikel 5 en 8, kan een aanvraag indienen tot het verkrijgen
van een nieuwe licentie. Het Hoofdbestuur bepaalt de voorwaarden waaraan de trainer moet voldoen om
een nieuwe licentie te verkrijgen.
3.
Een trainer kan bij het Hoofdbestuur een verzoek indienen tot het verkrijgen van een rustende
licentie, indien hij kan aantonen wel actief te zijn, maar niet in staat is aan de eisen tot behoud van de
licentie te voldoen. Het Hoofdbestuur bepaalt de voorwaarden waaronder deze rustende licentie kan
worden verleend. Een rustende licentie is maximaal 10 jaar geldig gerekend vanaf het einde van de
geldigheidsperiode van de licentie van de trainer. Zodra de trainer binnen die 10 jaar heeft voldaan aan
de eisen tot behoud van de betreffende licentie wordt die licentie opnieuw verleend.

Hoofdstuk 5 Overig
Artikel 12 Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur.
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