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Subsidie Selectie senioren en jeugd T.V. Cromwijck 
 

Doel subsidie: 
- Bieden van financiële ondersteuning voor het volgen van meer trainingen voor talentvolle leden van 

T.V. Cromwijck met als doel: 
o Verhoging van de technische kwaliteit en tactiek bij selectiespelers 
o Verhoging van de team-spirit / beleving bij selectiespelers 
o Aantrekken van talen uit de regio 
o Behoud van spelers met kwaliteit 

- Stimuleren van deelname selectiespelers aan de Clubkampioenschappen en Cromwijck Open, zowel 
in de singel als de dubbel 

 

Reglement subsidie: 
- Alleen spelers die voorjaarscompetitie spelen in een selectieteam krijgen een basissubsidie 

terugbetaalt. 
- Selectieteams worden samengesteld door de TC / JC / trainers 
- Spelers dienen tijdens de voorjaarscompetitie minimaal 6 wedstrijddagen beschikbaar te zijn 

geweest. 
- Bij verhindering tijdens voorjaarscompetitie door blessures dient dit bij de TC / JC gemeld te worden 

en beslist de TC / JC over de verstrekking van de subsidie. 
- Er wordt aan deze selectiespelers een extra subsidie verleend afhankelijk van deelname aan 

Clubkampioenschappen (maart) en Cromwijck Open (juni). Hiervoor gelden vastgelegde 
sleutelpercentages. 

- Subsidie over winter- én zomertraining wordt éénmaal per jaar (rond 1 juli) terugbetaald aan de 
spelers of ouders/verzorgers van de spelers door T.V. Cromwijck. 

- Bij situaties niet voorzien in dit reglement beslist de TC / JC. 
 

Sleutelpercentages: 
Er zijn 3 verschillende sleutelpercentages vastgesteld voor volgende groepen 

- 1) Selectie senioren: 
o Gemengd teams – zondag 
o Heren – en of dames teams zondag wanneer er te kort aan heren of dames is voor het 

samenstellen van een gemengd team 

o Onder deze sleutel vallen ook jeugd selectie spelers die actief zijn in één van 
bovengenoemde seniorenteams tijdens de voorjaarscompetitie.  

- 2) Selectie jeugd 13 t/m 17 jaar 
o Geel, zowel zaterdag en zondag 

- 3) Selectie jeugd t/m 12 jaar  
o Rood – Oranje – Groen, zowel zaterdag en zondag 

 
 
Zie verder volgende pagina 
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1) Sleutelpercentage selectie senioren: 
- Basissubsidie wintertraining: 20% van 1e (basis) training / 2e training / 3e training 
- Basissubsidie zomertraining: 20% van 2e training / 3e training  
- Extra subsidie: 20% over totaal van de 1e, 2e en 3e winter- en 1e, 2e en 3e zomertraining voor elk van 

volgende 4 onderdelen: 
o 5%: Clubkampioenschappen singel (maart 
o 5%: Clubkampioenschappen dubbel (maart) 
o 5%: Cromwijck Open singel (juni) 
o 5%: Cromwijck Open dubbel (juni) 

 

- Spelers met speelsterkte 3/3 op 1 april krijgen 100% subsidie over de basistraining en 2e training van 
zowel de winter- en zomertraining. Over de 3e training kan extra subsidie worden verkregen volgens 
bovenstaande sleutel. 

 
 

2) Sleutelpercentage jeugd 13 t/m 17 jaar: 
- Basissubsidie wintertraining: 25% van 2e training / 3e training 
- Basissubsidie zomertraining: 25% van 2e training / 3e training  
- Extra subsidie: 10% over totaal van de 2e en 3e winter- en 2e en 3e zomertraining voor elk van 

volgende 2 onderdelen: 
o 5%: Clubkampioenschappen singel (maart) 
o 5%: Clubkampioenschappen dubbel (maart) 

 
 

3) Sleutelpercentage jeugd t/m 12 jaar (Rood / Oranje / Groen): 
- Basissubsidie wintertraining: 30% van 2e training / 3e training 
- Basissubsidie zomertraining: 30% van 2e training / 3e training  
- Geen extra subsidie 

 
 
Opmerking m.b.t. leeftijddefinitie jeugd: 

 Jeugd t/m 12 jaar zijn in het jaar 2020 spelers geboren in 2008 of later. 

 Jeugd 13 t/m 17 zijn in het jaar 2020 spelers geboren in 2003 t/m 2007. 
 

 Jeugd t/m 12 jaar zijn in het jaar 2021 spelers geboren in 2009 of later. 

 Jeugd 13 t/m 17 zijn in het jaar 2021 spelers geboren in 2004 t/m 2008. 
 

 Etc. 
 
Voorbeeld: een speler geboren in 2008 ontvangt in juni 2021 subsidie voor de wintertraining 2020/2021 en 
zomertraining 2021 volgens de sleutel jeugd 13 t/m 17, ondanks dat hij/zij bij aanvang van de wintertraining (oktober 
2020) nog 12 jaar was.  


