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Stellingen tijdens het congres (1/2)

1. Hoe vaak zouden jullie willen deelnemen aan wedstrijden?

2. De verdeling van het seizoen is niet handig!

3. De wedstrijddagen zijn te lang! 

4. Er is onvoldoende concurrentie op wedstrijden

▲ "1 x per maand" ♦ "Vaker dan 1x per maand" ● "3 x voorjaar en 3x najaar" ■ "Anders..."

6 5 17 5

▲ "Nee, wij vinden het prima 
zo" ♦ "Ja, het najaar is te kort" ●

"Ja, de periode tussen de 
laatste wedstrijd en NK is te 
kort"

■ "Ja, het NK moet voor de 
kerst plaatsvinden"

4 21 2 5

▲ "Nee, prima zo" ♦ "Ja, prijsuitreiking per 
dagdeel" ● "Ja, een wedstrijddag van 

09.30 tot 16.00 uur" ■ "Anders...."

14 11 7 1

▲ "Dat vinden we niet 
belangrijk." ♦

"Nee, onze categorieën 
hebben voldoende 
concurrentie."

● "Ja, een aantal wedstrijden 
in niveaus verdelen" ■

"Ja aantal wedstrijden 
voorrang aan Intermediate 
& Advance"

6 11 10 3



Stellingen tijdens het congres (2/2)

5. De dagindeling zou meer moeten variëren

6. Instellen van reservelijst

7.   Voorstel voor toekennen van wedstrijden

▲ "Nee, beginnen met 1 baton 
is het beste wat er is!" ♦

"Ja, meer variatie van 
verplichte en vrij muziek 
onderdelen"

● "Aparte wedstrijd voor 
ensemble/teams" ■ "Anders...."

20 10 2 1

▲ "Eens" ♦ "Oneens"

24 5

▲ "Eens" ♦ "Oneens" ● "Verder uitwerken"

14 7 9



Workshop "wat leeft er bij de verenigingen” -
Onderwerpen op geeltjes

Contributie 
vaststelling?

Bestuurs-opvolging (werving)

Vrijwilligers en betaling

Vrijwilligers beleid

Moet je vrijwilligers 
blijven ‘pleasen’Sponsors binnenhalen

Financiële begroting van vereniging 
rond krijgen

Wedstrijden die wegvallen voor leden omdat we soms 
gesplitst gaan, vereniging wel 4 wedstrijden sommige leden 

echter maar 1 of 2

Het hoge Noorden!

Bereidheid om te 
reizen voor wedstrijden

Weinig wedstrijden in 
het noorden en 

daarvan nog minder 
hoge zalen

Bij wedstrijd van de 
bond (voorinschrijving) 
niet meer uit kunnen 

schrijven

Teruggave inschrijfgeld

Reglementen worden 
te vaak aangepast en 

het jaar erop weer 
veranderd

Meer workshops in het 
oosten van het land 

Docenten opleiding in 
het oosten

Online in te lezen welke 
twirls etc bij welk 

niveau hoort

Deelname aan extra 
activiteiten (financieel)

AVG (verwerkingovereenkomst) 
kopie ID?

AVG Privacy wetgevingPrivacy inloggen bij NBTA

Een aparte groep voor 
kinderen met een 

beperking die graag 
willen

Wedstrijdorganisatie 
(NBTA) taakverdeling

Toewijzen verdelen 
wedstrijden

Inschrijvingen wedstrijden 
- Aantal minuten 

- Bepaling wie uitgeschreven
-Geen volle wedstrijden, 15.00 

uur klaar

Internationale 
wedstrijden in de 

toekomst 
(samenwerking WBTF)

Ledenwerving



Wedstrijddag

• 09.00 uur is te vroeg (reistijd, warming-up)

• 09.30 = 09.30 uur niet eerder, zaal wel om 08.00 uur open 
(iig kleedkamers)

• Peewee + juvenile + preteen -> ochtend

• Eventueel teams tussenin

• Junioren + senioren -> middag

• Voordeel: 
• 1 dagdeel
• senioren die ook coachen hebben dat apart

• Nadeel: 
• Sociale aspect
• Optredens moeten snel achter elkaar
• Meer tijd kwijt aan prijsuitreiking

• Wedstrijd voor intermediate/advance
• 2 in voorjaar
• 2 in najaar

• Hoge zaal

• Voordeel:
• Concurrentie ‘meten’
• Voor juryleden fijn
• Ruimte op andere wedstrijden

• Nadeel:
• Als je die datum niet kan… 
• Voorbeeldfunctie advance 
is minder



Prijsuitreiking

• Uiterlijke einde 17.30 uur

• Kidstwirl allemaal een prijsje

• Wedstrijdleider allemaal zelfde lijnen hanteren(bv prijsuitreiking duurt bij sommige heel lang)

• Geen medailles voor senioren -> ze betalen er wel voor en verdienen het wel

• Tussentijds prijsuitreiking  -> meer nadelen dan voordelen
• Leden te kort achter elkaar
• Einde nog later
• Geen vereniging leven/sfeer meer!



Toekennen van wedstrijden (deelnemers)

• Voorstellen:
• Strafpunten voor veelplegers bij uitschrijven
• Bij start voor-/najaar aangeven hoeveel wedstrijden je wilt inschrijven dan nog ruimte 

voor individuen 
• Verplaatsing van seizoen, zoals het voetbalseizoen (sept t/m juni) met winterstop (NK in 

juni)
• Uit te werken: NK -EK/WK te snel op elkaar / positief voor ledenwerving

• Wedstrijdverdeling duidelijker per blok/regio
• Organisatie eigen wedstrijd
• Voorinschrijving tot 1000 minuten los laten -> geef ieder een kans
• Inschrijvingen niet tijdens vakantietijd!



Communicatie NBTA

• Graag documenten met regels maken – door ledenvergadering laten bevestigen (bijvoorbeeld 
huishoudelijk reglement, statuten) en beschikbaar stellen op de NBTA-site

• Publiceren op website is ook eigen verantwoordelijkheid van docent, om de regels te checken 
voor nieuwe seizoen



Ledenwerving

• Buitenschoolse opvang

• Optredens (optochten, festiviteiten)

• Reclame (facebook, social media)

• Sjors Sportief -> via gemeente

• Vriendjes (meenemen) dag / training

• Gast lessen op basisscholen



Financieel

• Acties
• Grote clubactie
• Vrienden loterij
• Sponsor kliks
• Plantjes
• Vrienden van…
• Bingo/loterij
• Anjer actie

• Sponsoren 
• Bedrijven aanschrijven -> lastig
• Rabo Sponsor fietstocht
• Schiphol fonds

• Je vereniging laten zien tijdens lokale feestweken om zichtbaar te blijven
• Ledenwerving voor contributie
• Wedstrijden organiseren



‘t Oosten (verenigingen Oost Nederland)

• Meer wedstrijden in het noord-oosten (najaar)

• Levels in het oosten

• Workshops in het oosten

• Eigen wedstrijd kalender samenstellen



G-klasse

• Deze kinderen ook hun eerlijke kans krijgen (in alle categorieën) 

• Kinderen op normaal niveau en commentaar krijgen

• Dat er meer aandacht komt of is dat deze kinderen het ook kunnen en willen

• Grenzen stellen met geestelijke en lichamelijke beperkingen


