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Toelichting (incl. 3)

Begin: 07-2017

NTTB App en DWF (digitale wedstrijd formulier) draait landelijk proef.

Einde: 12-2022

Wat betreft NAS 2.0 hebben wij inmiddels twee offertes ontvangen. De haalbaarheid van de
implementatie wordt op dit moment onderzocht. In de begroting van 2021 is hier beperkt rekening
mee gehouden.

Vervolg 2021

De aanpassingen in NAS voor de NTTB App waren omvangrijk. Per 11 november is voor € 21.331
aan kosten gerealiseerd. Voor 2020 was € 10.000,- begroot. Daarnaast is ultimo 2019 een
bestemmingsreserve van € 25.000 gevormd voor de vervanging van NAS. Deze wordt hier in 2020
niet aangesproken. Enerzijds omdat vervanging van NAS niet in 2020 zal worden gerealiseerd,
anderzijds omdat budget kan worden herbestemd doordat sommige activiteiten in 2020 geen
doorgang hebben kunnen vinden.

PingPong Aanbod 2019+
In 2021 gaat dit project over
in de reguliere activiteiten
van sportparticipatie

Marthijn van der Wal

Begin::08-2019
Einde: 12-2020

Wel ontwikkelingen: G-tafeltennis opstart vanuit Team Parasport en extra inzet op studententafeltennis.
Door corona geen tijdelijk activiteiten.
Verdere activiteiten hebben we in de begroting geen plek meer kunnen gegeven en hier zijn ook geen uren
meer op geschreven.
De projectbegroting is: € 20.000,-. Van dit bedrag is nog € 15.000 over.

Toelichting
Het doel van dit overzicht was de Bondsraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de projecten die door toestemming van de Bondsraad mede
gefinancierd zijn uit het weerstandvermogen (reserve) van de Tafeltennisbond. Als projecten afgerond zijn of als projecten toegevoegd kunnen worden aan de
lopende activiteiten verdwijnen deze uit dit overzicht.
Dit overzicht is dan ook erg overzichtelijk geworden omdat projecten als Table Stars 2019+ en Verenigingsontwikkeling over zijn gegaan naar de lopende
activiteiten van Sportparticipatie. Bedrijfstafeltennis 2019+ is tijdelijk stop gezet en geparkeerd.
Dat wil aan de andere kant niet zeggen dat er geen nieuwe projecten zijn gestart. Via het Innovatiefonds is bijvoorbeeld onze aanvraag voor schuiftafeltennis
toegekend, zodat wij geen aanvraag via de Bondsraad hebben moeten doen om dit te realiseren. Het staat dan ook niet in dit overzicht, wel in het MJBP
2021+ en in andere communicatie. Het is een project dat volledig binnen sportparticipatie valt middels de innovatiesubsidie en de cofinanciering.
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