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INFORMATIE BESTEMD VOOR RESERVE DEELNEMERS 
 
Hoofddorp, 25 mei 2019 
 
Naar aanleiding van je prestatie op de Nederlandse Kampioenschappen ben je geplaatst als reserve deelnemer 
in de Nationale Equipe voor het EK Majorette van 2019. 
 
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert, ben je verplicht het volledige voorbereidingstraject mee te 
lopen. Dit zijn totaal 3 dagen.  
 
*De kosten per reserve deelnemer bedragen € 50,-  
In dit bedrag is inbegrepen: 
- 1 bondsdagen  
- 2 verplichte wedstrijden (excl. Inschrijfgeld voor de bondswedstrijd) 
- begeleiding bondscoach 
 
Wanneer je als reserve deelnemer wordt toegevoegd als deelnemer aan het EK Majorette, ontvang je 
 € 50,- korting op het te betalen bedrag als deelnemer. 
 
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 (ook de reserve deelnemers), 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. 

Natuurlijk mag je als reserve deelnemer ook met de equipe mee en verblijven in het hotel in Lignano 
Sabbiadoro. De prijs die je dan betaalt is de prijs van een deelnemer. Vermeld goed op je inschrijfformulier of je 
als reserve deelnemer alleen het voortraject wilt volgen of dat je ook verblijft bij de equipe. 
 
Alle informatie omtrent het voorbereidingstraject en het EK Majorette in Lignano Sabbiadoro in Italië kan je 
terug vinden in de uitnodigingsbrief voor deelnemers. 
 
Aanmelding/ inschrijving 
Om je aan te melden als reserve 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) 
 
Ook als je besluit om de uitnodiging NIET te aanvaarden, dien je dit uiterlijk 27 mei per mail door te geven via 
ek-majorette@nbta.nl  
 
Betaling 
De betaling van € 50,- moet uiterlijk 1 juli 2019 gestort worden op ibannummer NL08 RABO 0349 5186 53 t.n.v. 
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NBTA Nederland. Bij de betaling dient altijd de naam van de deelnemer/supporter en de verenigingsnaam 
vermeld te worden alsmede “EK-Majorette”.   
 
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. 
 
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert dan betekent dit dat je je akkoord verklaart met alle 
bovengenoemde en in de uitnodigingsbrief aan deelnemers d.d. 25 mei 20 19 genoemde condities en het 
protocol EK Majorette 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur NBTA Nederland 
 
Petra Janssen – Equipemanager 


