Søknad om økonomisk støtte fra NBTF – Region Øst
Region Øst mottar midler gjennom forskjellige kanaler (bl annet Bingo-midler og ulike
søknader). Årsmøtet behandler regnskap og vedtar budsjett for blant annet breddetiltak i
Region Øst. Den største budsjettposten i så møte, går til å arrangere samlinger og
regionaktiviteter for aktuelle spillere i Region Øst. Men en del kroner skal tildeles klubbene i
Region Øst, som kan søke midler til egne tiltak som i hovedsak favner bredden av spillere.
For at støtten til klubbene skal samsvare med vårt mandat (j f r vedtekter/lovnorm og
regionens handlingsplan), må tiltakene det søkes støtte til, i størst mulig grad, være
breddetiltak som:
 Er spesielt rettet mot jenter.
 Øker interessen for bordtennis i nærmiljøet, som målrettet skolebesøk/SFO etc.
 Fører til at eldre ungdommer (15-25 år) forblir aktive i klubbene.
 Gir flere og bedre trenere til bredden. Vi kan dekke kursavgift til trenerkurs.
 Engasjere mange og gir flere medlemmer til klubbene.
 Stimulerer til økt samarbeid mellom klubber.
- Gjerne samarbeidsprosjekter mellom klubber, som felles treningssamlinger etc.
Søknaden sendes på mail og skal kort beskrive hva klubben vil gjøre og hva de vil oppnå
– der minst en av punktene overfor bør være med. Vi ønsker enkle gode tiltak som ikke er
alt for kostbare (da budsjettposten er begrenset). Pengene overføres til klubbene etter at
tiltakene er gjennomført og Region Øst har mottar rapport med dokumentasjon på konkrete
utgifter (der dette er naturlig). I utgangspunktet skal ikke disse midlene gå til dekning av
lønn/utgifter til trenere, men vi kan vurdere å gi støtte til inntil 25% av slike utgifter i særlige
tilfeller, dersom vi får en god nok dokumentasjon på at klubben bidrar med 75%.
Søknad sendes til knut.skjerping@ude.osko.kommune.no innen 1. september 2018
 Styret behandler mottatte søknader på styremøtet 13. september.
For mindre klubber (opp til ca. 30-50 medlemmer) har vi en ekstra pott rettet mot
breddetiltak, en såkalt «små-tiltaks-pott». Her snakker vi om mindre beløp. Disse
avklares/godkjennes fortløpende på mail sirikarina@gmail.com , følges opp med
oversendelse av kvittering for utlegget og utbetales straks.
Vi støtter også klubber som er i oppstartfasen.
Kontakten her rettes direkte til Siri Evensen: sirikarina@gmail.com
eller Knut Skjerping: knut.skjerping@ude.osko.kommune.no
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