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Protocol 
t.b.v. Nederlandse Equipe EK 2022 Lignano Sabbiadoro - Italië 

 

 
Bestemd voor alle leden van de Nederlandse Equipe Showtwirl 2022 
Cc: coaches, vertegenwoordigers van de verenigingen en TC en bestuur NBTA Nederland  
 

• Voor alle organisatorische zaken is Petra Janssen (equipemanager) aanspreekpunt.  
Simone Soussani en Caroline Meijvogel zijn het aanspreekpunt voor alle technische zaken. 

 

• Alle vragen en opmerkingen van organisatorische aard kunnen gesteld worden per e-mail:  
ek-majorette@nbta.nl, voor dringende zaken kan er telefonisch contact worden opgenomen met  
Petra Janssen via 06-41310975. Voor technische zaken zijn Simone Soussani en Caroline Meijvogel per 
mail bereikbaar op bondscoach-majorette@nbta.nl. 
 

• EK Officials: 
Bondscoaches – Simone Soussani en Caroline Meijvogel 
Equipemanager – Petra Janssen 
 

• De leden van de Nederlandse Equipe verblijven in een hotel in Lignano Sabbiadoro (op het sportpark 
GETUR) in Italië op loopafstand van de sporthal, op basis van 2/3-persoonskamers. Het exacte hotel 
waar de equipe zal verblijven zal later bekend worden gemaakt. De kamerindeling wordt gemaakt door 
de equipemanager en er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de leden 
van de equipe.  

 

• De leden van de Nederlandse Equipe reizen met eigen vervoer naar Lignano Sabbiadoro in Italië en 
worden op woensdag 12 oktober 2022 (het tijdstip volgt later) verwacht in het hotel in Lignano 
Sabbiadoro in Italië. Vanaf dit moment volg je de aanwijzingen van de equipemanager en 
bondscoaches op. Zondagavond is er een gezamenlijke afsluiting en een laatste overnachting. Hierna 
eindigt het gemeenschappelijke deel.  
 

• De equipeleden zijn verplicht om aanwezig te zijn bij de geplande bondstraining en verplichte 
wedstrijd. Wanneer iemand niet aanwezig is op de aangegeven tijd, dan is NBTA Nederland gerechtigd 
om het lid uit de equipe te plaatsen. 

 
• De begeleiders zijn gerechtigd om direct in contact te treden met de equipeleden. Hiervoor worden 

aan de begeleiders de persoonlijke gegevens van alle leden beschikbaar gesteld. Van alle equipeleden 
wordt verwacht dat zij werken aan de punten die aangedragen worden tijdens de bondstraining.  
Tevens dienen zij zich volstrekt te houden aan de voorschriften die aangereikt zijn/worden door de 
begeleiders. 
 

• Er is geen fysiotherapeut namens NBTA Nederland aanwezig op het EK Showtwirl 2022. Wel is er EHBO 
beschikbaar via de lokale organisatie. 

 

• NBTA Nederland is verplicht om bij de lokale organisatie een verklaring te tekenen dat deelnemers in 
goede gezondheid deelnemen aan het EK. Wanneer je inschrijft voor het EK gaan wij ervan uit dat je in 
goede gezond verkeert. Mochten er medische zaken zijn dien je dit voor je inschrijving te melden bij de 
equipemanager (ek-majorette@nbta.nl). 
 

• Tijdens het EK wordt er gebruik gemaakt van een ‘informatieboekje’. Alle equipeleden dienen zich aan 
de vastgestelde afspraken te houden. Dit informatieboekje wordt (digitaal) voor vertrek aan de leden 
uitgereikt. 
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• Namens elke vereniging moet er minimaal één volwassen coach/begeleider verblijven bij de equipe, 
onafhankelijk van het aantal equipeleden van deze vereniging. Deze begeleider mag niet als deelnemer 
of reservedeelnemer deel uit maken van de equipe. 
 

• Tijdens het EK is er namens elke vereniging één persoon verantwoordelijk voor de rust op de kamers 
en de communicatie met de leden van de vereniging.  
 

• Tijdens het EK vindt er iedere dag met de coaches en verenigingsvertegenwoordigers een 
overleg/afstemming plaats. Communicatie zal zoveel mogelijk plaats vinden via Whatsapp  De 
informatie wordt door de deelnemers aan dit overleg gecommuniceerd met de leden van zijn/haar 
vereniging.  
 

• Gedurende de wedstrijddagen van het EK zijn de equipeleden de gehele dag aanwezig in de sporthal, 
alleen na toestemming van de equipemanager of begeleiders mag de sporthal verlaten worden.  

 

• Tijdens de optredens van Nederlandse equipeleden wordt van alle overige leden verwacht dat zij op de 
tribune zitten om hun mede equipeleden aan te moedigen.  

 

• Alle Nederlandse deelnemers geven toestemming dat er foto- en filmopnames kunnen worden 
gemaakt en gepubliceerd. 

 

• Tijdens het EK dient alle dagen het equipe trainingspak gedragen te worden. Tijdens opening- en 
sluitingsceremonie dient het gehele trainingspak en nbta-shirt te worden gedragen.  

 

• In de sporthal mogen alleen spandoeken opgehangen worden voor de gehele equipe. Persoonlijke 
spandoeken (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon, team of vereniging) zullen door de 
equipemanager/begeleiding verwijderd worden. 
  

• NBTA Nederland heeft een sponsorprotocol. Indien je een sponsor hebt waar je tijdens het EK uiting 
aan wilt geven, vraag dan het sponsorprotocol op via secretaris@nbta.nl. 
 

• Indien een lid van de Nederlandse Equipe zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zoals genoemd in 
het protocol of  ‘informatieboekje’ dan is NBTA Nederland gerechtigd om het lid uit de Nederlandse 
Equipe te plaatsen. Ook wanneer de reissom niet op tijd betaald is, heeft NBTA Nederland het recht 
om het lid/de vereniging uit de Nederlandse Equipe te plaatsen.  

 

• Mochten er problemen zijn, meldt deze dan zo snel mogelijk bij de equipemanager, zodat deze kan 
proberen het probleem op te lossen. Achteraf is er in ieder geval niets meer aan te doen.  

 
 


