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UITNODIGINGSBRIEF EK MAJORETTE 2019 
 
Hoofddorp, 25 mei 2019 
 
Hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Naar aanleiding van je prestatie op het Nederlandse Kampioenschap 
Show Twirl ben je geplaatst in de Nationale Equipe voor het EK Majorette 2019.  
 
Deze Europese Kampioenschappen worden gehouden van donderdag 10 t/m zondag 13 oktober 2019 in Lignano 
Sabbiadoro te Italië. De muziektest en de opening zijn op donderdag, de wedstrijden zullen plaatsvinden op vrijdag, 
zaterdag en zondag.  
 
De bondscoaches zijn Simone Soussani en Caroline Meijvogel en zij zullen de equipe begeleiden tijdens de 
voorbereidingen en het EK in Italië. De equipemanager is Petra Janssen. Als fysiotherapeut/ begeleider zal Ykje de Vries 
aanwezig zijn. 
 
Bondstrainingen en verplichte wedstrijden 
Dit jaar zijn er 3 voorbereidingsdagen die voor iedereen verplicht zijn. Houd deze data vrij (hele dag) in je agenda.  
 
30 juni 2019  verplichte wedstrijd icm training  Helmond     
07 sept  2019  bondstraining     Noordwijk   09.00-17.00 uur 
30 sept 2019  verplichte wedstrijd      Noordwijk     
 
Het programma van de bondstrainingen en wedstrijden ontvang je circa 1 week vooraf per mail. 
 
INSCHRIJVING VERPLICHTE WEDSTRIJDEN 
Je hoeft voor deze verplichte wedstrijden niet zelf in te schrijven, dit zal NBTA Nederland automatisch doen. 
Betaling zal, bij de vereniging waar je lid van bent, via automatische incasso plaatsvinden. 
 
INTERNATIONAAL LEVEL 1 
De volgende Internationale Levels zijn nodig voor het EK majorette 2019: 
Showtwirl Solo Juvenile/ Preteen/ Junior/ Senior  Level 1 
Showtwirl Duo Juvenile/ Preteen/ Junior/ Senior  Level 1 
Parade Corp Juvenile / Junior / Senior   Geen 
Exhibition Corp Juvenile /Junior / Senior   Geen 
Showtwirl Corp Juvenile / Junior / Senior   Geen 
Voor de solisten en duo’s die deelnemen, is het dus verplicht om in het bezit te zijn van het diploma Internationaal Level 
1. Voor meer informatie, neem contact op met twirlacademy@nbta.nl.  
Zorg dat je tijdig in het bezit bent van het diploma. Ons advies is om dit voor de zomervakantie te behalen. 

Verwachtingen 
Er wordt aan de zijde van de NBTA veel menskracht en tijd geïnvesteerd. Dit houdt in dat de NBTA ook het nodige van 
de deelnemers zelf verwacht. In de voorbereiding zal je aan een aantal zaken moeten voldoen. Je neemt deel aan de 
bondsdagen en verplichte wedstrijden, je inzet is optimaal en je werkt aan een goede sfeer en samenhang binnen de 
nationale equipe. 
Daarnaast werk je, tijdens de bondsdagen en je eigen trainingen, aan de punten die je worden aangedragen in je 
analyse. Tijdens de bondsdag zal je van het jurylid/de docent, die jou begeleidt, aandachtspunten meekrijgen. Wij 
verwachten van jou en je coach, dat jij hetzij als coach, hetzij als deelnemer hier serieus mee omgaat. Deze verwachting 
houdt in dat je werkt aan de punten die worden aangegeven. Tijdens de drie bondsdagen zal jouw voortgang worden 
beoordeeld en wordt gekeken in hoeverre je aan deze punten gewerkt hebt. 
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Coach 
Wij willen graag je coach betrekken bij de voorbereiding en de begeleiding tijdens het 
EK. Voor een goede continuïteit van de equipe is het van groot belang dat je coach aanwezig is tijdens de bondsdagen. 
 
Informatiebijeenkomst voor ouders van nieuwkomers in de equipe 
Voor de ouders van alle nieuwkomers in de equipe zal er op 7 september door equipemanager Petra Janssen een 
bijeenkomst gehouden worden, waarin alle zaken rondom het EK nog eens duidelijk uitgelegd worden. 
Ook kunnen alle vragen hier gesteld worden. De tijd van deze informatiebijeenkomst krijgen jullie tegelijkertijd met het 
trainingsprogramma voor de deelnemers. 
 
Algemeen 
Na afloop van de laatste verplichte wedstrijd op 30 september, zal er geoefend worden voor de opmars tijdens het EK. 
Na het oefenen van de opmars zullen jullie ook de laatste informatie betreffende het EK ontvangen voor zover die op 
dat moment bekend is. De informatieboekjes zullen jullie aldaar ontvangen of worden later aan jullie toegestuurd, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van alle informatie op dat moment. 
 
Reis en verblijf 
Het bestuur van NBTA Nederland heeft besloten het verplicht reizen los te laten. Deelnemers moeten dus zelf hun reis 
organiseren. De hotel accommodatie is wel door NBTA Nederland georganiseerd en deelnemers zijn verplicht hier te 
verblijven. De equipe zal verblijven in een hotel op het sportpark van GETUR, op loopafstand van de sporthal. De 
verzorging is op basis van vol pension (ontbijt, lunch en diner). In welk hotel er exact wordt verbleven, wordt pas later 
bekend.  
 
Op woensdag 9 oktober dient iedereen zich te melden in het hotel voor de incheck (tijdstip volgt later). Op donderdag 
zal de muziektest plaats vinden en op vrijdag, zaterdag en zondag zijn de wedstrijden met op zondagavond de 
prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking zullen we met de gehele equipe bij elkaar komen, waarbij de uitslagen van diegenen 
die niet in de top 6 geëindigd zijn bekend worden gemaakt en we het EK met elkaar zullen afsluiten. Op maandag 
ochtend mag iedereen naar huis en eindigt het verplichte programma van NBTA Nederland. 
 
Tijdens de gehele reis sta je onder leiding van NBTA Nederland en van de bondscoaches Simone Soussani en Caroline 
Meijvogel. Volgens het besluit van het bestuur NBTA Nederland geldt dit voor alle leden van de Nationale equipe. 
 
Namens elke vereniging moet er minimaal één volwassen coach/begeleider meereizen met en verblijven bij de equipe, 
onafhankelijk van het aantal equipeleden van deze vereniging. Deze begeleider mag niet als deelnemer of reserve deel 
uit maken van de equipe. 
 
Vervoer van attributen 
Iedereen dient zelf zorg te dragen voor het vervoeren van de attributen. In het hotel zijn er geen attributen toegestaan 
die niet op de hotelkamer passen. Alle attributen kunnen normaal gesproken na de muziektest worden achtergelaten in 
de sporthal. Dit wel altijd op eigen risico. 
 
Kosten 
Totaal dient er per deelnemer het volgende bedrag betaald te worden: € 625,-* 
Totaal dient er per supporter/coach het volgende bedrag betaald te worden: € 387,50* 
 
*het totaal te betalen bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 
De reis (het verblijf) wordt uitgevoerd door Verschoor Reizen gevestigd te Hardinxveld-Giessendam 
De reissom per deelnemer/supporter/coach bedraagt € 387,50 
 
In dit bedrag is inbegrepen: 

- 5 overnachtingen in een 3-sterren hotel op loopafstand van de sporthal obv een 2 of 3-persoonskamer  
- 5 maal ontbijt  
- 5 maal lunch 
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- 5 maal diner (exclusief drankjes) 
- Entree tot de sporthal (voor deelnemers) 

 
De voorbereidingskosten NBTA Nederland per deelnemer bedraagt € 237,50** 
 
**De voorbereidingskosten NBTA Nederland vallen niet onder de algemene reisvoorwaarden van Verschoor Reizen en 
vallen niet onder de SGR Garantie. De voorbereidingskosten zijn onder voorbehoud van het aantal deelnemers. Na 
definitieve inschrijving zal er een nacalculatie plaatsvinden (bericht hierover volgt zsm). 
 
*Niet inbegrepen:  

- toeslag 1-persoons kamer (op aanvraag) 
- reis- en annuleringsverzekering  
- lunchpakketten en overige uitgaven  
- trainingspak 

 
Traningspak 
Wanneer deelnemers nog geen trainingspak hebben van de nationale equipe, dient dit te worden aangeschaft 
voor € 95,00. Op de eerste bondsdag is er gelegenheid om een trainingspak te passen voor de juiste maat. 
Wij willen iedereen die niet in het bezit is van een NBTA trainingspak adviseren om deze van een oud deelnemer over te 
nemen en/of te lenen. Dit omdat de huidige trainingspakken waarschijnlijk in 2020 worden vervangen voor nieuwe.  
 
Het is VERPLICHT om in het bezit te zijn van een reisverzekering. 
Je dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!!! Een annuleringsverzekering moet meteen na 
akkoord geven van de reis worden afgesloten, dit kan niet vlak voor het EK!!! 
 
Betaling 
Als aanbetaling moet voor 1 juli 2019, € 250,- p.p. gestort worden op ibannummer NL08 RABO 0349 5186 53 t.n.v. 
NBTA Nederland. Bij de betaling dient altijd de naam van de deelnemer/supporter en de verenigingsnaam vermeld te 
worden alsmede “EK-Majorette”. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 september 2019 betaald te zijn. 
 
Deelnemen aan het EK gebeurt op eigen risico, de NBTA/KNMO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van 
welke aard en omvang dan ook. 
 
Verenigingen die een groep inschrijven voor deze kampioenschappen zijn verplicht de reissom te betalen voor het 
aantal leden dat zij opgeven. Een afmelding die gedaan wordt nadat er een aanmelding is ontvangen, betekent geen 
ontheffing van betaling. 
 
Aanmelden 
Om je aan te melden voor het EK dien je uiterlijk maandag 27 mei 2019 een mail te sturen naar ek-majorette@nbta.nl 
om je aanmelding te bevestigen. 
 
LET OP: de inschrijving gaat digitaal en moet door elke deelnemer/supporter/coach afzonderlijk gebeuren! 
Het inschrijfformulier moet per omgaande en uiterlijk 31 mei 2019 via de site van NBTA Nederland ingevuld worden. 
Deze vind je op de site van NBTA Nederland onder het kopje ‘INTERNATIONAAL – EK Majorette 2019’. 
 
Vergeet niet om een scan van een geldig reisdocument (id-kaart of paspoort) te uploaden!! 
(Mocht je nog een nieuw reisdocument moeten aanvragen, upload dan een kopie van je oude reisdocument) 
 
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert dan betekent dit dat je je akkoord verklaart met alle bovengenoemde 
condities en het bijgevoegde protocol. 
 
Contact 
Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met de equipemanager Petra Janssen via ek-majorette@nbta.nl. 
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Voor technische vragen kun je contact opnemen met bondscoaches Simone Soussani 
en Caroline Meijvogel via bondscoach-majorette@nbta.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens bestuur NBTA Nederland 
 
Petra Janssen 
Equipemanager 
NBTA Nederland 
 
 
 
Deelnemers aan deze reis gaan een reisovereenkomst aan met Verschoor Reizen. NBTA Nederland bemiddelt slechts in de totstandkoming van deze 
reisovereenkomst. Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Verschoor Reizen en de SGR Garantieregeling van toepassing. 
 
Voor zover de reisonderdelen niet onder de verantwoordelijkheid van NBTA Nederland wordt uitgevoerd, wordt de naam, de prijs en de van toepassing 
zijnde voorwaarden van deze reisorganisator of dienstverlener per onderdeel op deze bevestiging/factuur vermeld. Wij hebben voor u uitsluitend 
bemiddeld in de totstandkoming in deze overeenkomst(en). Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de 
desbetreffende reisorganisator of dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende 
reisorganisator of dienstverlener contact opnemen. De voorwaarden van de reisorganisator of dienstverlener kunt u vinden op de websites van deze 
reisorganisator of dienstverlener. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. 

 
 

Bijlagen:  
- protocol NBTA Nederland EK majorette 2019 


