Aanvraagprocedure organisatie NBTA-wedstrijden 2021
De inschrijving voor de organisatie van NBTA-wedstrijden in 2021 is vanaf heden
opengesteld.
Er worden geen verschillende data voor de verschillende regio’s gehanteerd, echter zal er
uiteraard wel bij de indeling rekening gehouden worden met een goede spreiding van de
wedstrijden over de verschillende regio’s. Bij die spreiding wordt ook gekeken naar de
behoefte aan wedstrijden in een bepaalde regio.
De uitgangspunten voor 2021 zijn:
• Rondom de feestdagen worden er geen wedstrijden gehouden.
Voorjaarsvakantie regio noord en midden: 20 febr - 28 febr
Voorjaarsvakantie regio zuid: 13 febr - 21 febr
Carnaval: 13 en 14 februari
Meivakantie: 1 mei - 9 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei
Pinkersteren: 23 mei en 24 mei
Zomerstop 10 juli t/m 5 september
Herfstvakantie regio noord en midden: 16 okt - 24 okt
Herfstvakantie regio zuid: 23 okt - 31 okt
Mocht blijken dat we het wedstrijdseizoen 2021 eerder dan gepland kunnen starten, dan
bekijken we op dat moment hoe we dat eventueel vorm kunnen gaan geven.
Voorwaarden organiserende verenigingen
• Organisatie van een wedstrijd is alleen mogelijk door verenigingen met tenminste 5
actieve wedstrijddeelnemers of door provinciale bonden.
• Verenigingen met circa 80 of meer minuten wedstrijdtijd kunnen meer dan 2
wedstrijden per jaar organiseren. De overige verenigingen kunnen maximaal 2
wedstrijden per jaar organiseren, echter alleen indien daarvoor in de wedstrijdagenda
ruimte is.
• Een organiserende vereniging dient te beschikken over minimaal 10 vrijwilligers.
• Tijdens de wedstrijddag is het verplicht dat er 2 gediplomeerde EHBO-ers
voortdurend in de zaal beschikbaar zijn.
• De organiserende vereniging dient zelf de scoresheets te printen. De scoresheet
bestanden worden kant en klaar aangeleverd per email en het is dus alleen een
kwestie van printen op wit papier van goede kwaliteit.
• De sporthal dient 4G, WiFi, dan wel goed bereik met mobiele telefoon te hebben.
• De sporthal mag na vaststelling niet meer worden gewijzigd, tenzij dit met het NBTA
wedstrijdsecretariaat is overlegd.
• De wedstrijd wordt georganiseerd binnen de geldende richtlijnen vanuit het RIVM.
Financiële vergoeding 2021
Alle organiserende verenigingen ontvangen een vast percentage van het inschrijfgeld voor
de organisatie van de wedstrijd. Dit percentage is voor 2021 vastgesteld op 53%. NBTA
betaalt de kosten voor juryleden, klerken en de reiskosten voor de wedstrijdleiders. Alle
inschrijfgelden, dus ook die van de leden van organiserende verenigingen, worden door de
penningmeester van NBTA geïncasseerd. Na incassering van de inschrijfgelden wordt de
vergoeding aan de organiserende vereniging overgemaakt.
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Aanvraagformulier en ontvangstbevestiging
Alleen aanvragen via het formulier op de site kunnen in behandeling worden genomen.
U dient ook een reservedatum in te vullen! Graag de sporthal in optie nemen zodat na
toekennen van de wedstrijd, de sporthal daadwerkelijk beschikbaar is. Uitwijken naar een
andere datum in de NBTA planning is bijna (tot niet) mogelijk.
Uw aanvraag kunt u tot 31 juli 2020 indienen. Na het invullen van het formulier op de site
ontvangt u een automatische bevestigingsmail. Uiterlijk 31 augustus 2020 ontvangt u een
voorlopige toewijzing. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen, mail dan naar
wedstrijdsecretariaat@nbta.nl.
Het niet ontvangen van de bevestigingsmail wordt bijna altijd veroorzaakt door een niet
correct ingevuld e-mailadres in het formulier of de bevestiging is in de ongewenste mail
terecht gekomen. Controleer deze map altijd als u geen bevestiging heeft ontvangen.
Na 31 juli 2020 wordt bekeken of de door u aangevraagde datum mogelijk is. Indien dit niet
het geval is wordt de door u opgegeven reservedatum bekeken. U ontvangt hierover bericht
voor 31 augustus 2020. Als de data niet mogelijk zijn dan wordt zo spoedig mogelijk met u
contact opgenomen na 1 augustus 2020 om andere mogelijkheden te bespreken.
Acceptatieformulier
Vervolgens ontvangt u een acceptatieformulier dat u voor 30 september 2020 dient terug te
sturen. Pas op het moment dat uw acceptatieformulier door NBTA is ontvangen is uw
wedstrijd definitief. Heeft NBTA uw formulier niet op 30 september 2020 ontvangen, dan kan
de toegekende wedstrijddatum niet meer gegarandeerd worden.
Op 1 november 2020 wordt de wedstrijdkalender 2021 vermeld op de NBTA-site. Alleen
wedstrijden waarvan het acceptatieformulier is ontvangen door NBTA worden in deze
wedstrijdkalender opgenomen.
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