
Voorwaarden organiserende vereniging wedstrijden 2022 

 
 

Organisatie 

1. De afmetingen van de sporthal moeten voldoen aan de door NBTA gestelde eisen: het 
wedstrijdoppervlak dient tenminste 15 x 20 meter te zijn, de hoogte minimaal 7 meter. 
De geluidsinstallatie dient van goede kwaliteit te zijn en mogelijkheden voor afspelen van USB.  

2. De kleedkamers dienen om 08.00 uur beschikbaar te zijn voor de deelnemers. Uiterlijk 08.00 uur 
de sporthal.  

3. De organiserende vereniging dient over minimaal 10 vrijwilligers te beschikken. De organiserende 
vereniging is tijdens de wedstrijddag verantwoordelijk voor medische voorvallen. Het is verplicht 
dat er 2 gediplomeerde EHBO-ers van het Rode Kruis of een EHBO-vereniging voortdurend in de 
zaal beschikbaar zijn. Indien de EHBO wordt geregeld door eigen medewerkers van de organise-
rende vereniging, dienen zij over een geldig EHBO-diploma te beschikken.   

4. Afhankelijk van de vorm wedstrijd zijn medailles zijn verplicht gesteld voor de nummers 1, 2 en 3 
bij elke categorie. Deelnemers uit een duo en ensemble ontvangen elk een medaille. Voor teams 
en groepen dient een standaard of beker beschikbaar gesteld te worden.  

5. De entreeprijs is vastgesteld op max. € 5 per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar en 65+ op  
€ 2,50.  

6. Aan de organiserende vereniging wordt een wedstrijdleider toegewezen. Deze is eindverant-
woordelijk voor het dagprogramma en het verloop van de wedstrijd. De organiserende vereniging 
is gehouden aan zijn/haar opdrachten. 
 

Financiën 

1. Alle inkomsten en uitgaven zijn voor de organiserende vereniging. Zij dient leges af te dragen aan 
NBTA. Deze leges bedraagt 53% van het totaal te ontvangen inschrijfgeld. Het totaalbedrag aan 
legesgeld zal worden verrekend met de ontvangen inschrijfgelden. 

2. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door NBTA aan het eind van 2021 vastgesteld.  

3. Inschrijfgelden worden door NBTA via incasso geïnd. 

4. De volgende uitgaven zijn voor rekening van de organiserende vereniging: 

o Huur accommodatie en eventuele benodigdheden als stoelen/tafels 
o Lunches en catering gedurende de wedstrijddag 
o Kosten van geluidsinstallatie en de bediening daarvan 
o Medailles en bekers/standaards (nader te bepalen) 
o EHBO 
o Drukkosten programmaboekje (niet verplicht) 
o Printen van de scoresheets op blanco papier (goede kwaliteit) 
o Alle overige uitgaven welke niet door NBTA worden betaald. 

5. De volgende uitgaven zijn voor rekening van NBTA: 

o Vergoeding en reiskosten juryleden 
o Vergoeding van de klerken 
o Reiskosten wedstrijdleider 
o Administratiekosten gemaakt door NBTA t.b.v. de wedstrijd 

6. De organiserende vereniging ontvangt uiterlijk drie weken na de wedstrijd het inschrijfgeld 
verminderd met het verplichte legesgeld op haar rekening. 
Voor de overige informatie wordt verwezen naar het Draaiboek Organiserende Vereniging 2022. De 
organisatie van de wedstrijd dient conform dit Draaiboek te zijn. 


