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Opening 
Conny van Walraven (voorzitter NBTA Nederland) opent het congres. NBTA Nederland vindt het belangrijk om 
door middel van dit congres kennis en ervaringen te delen om zo (meer) met elkaar te verbinden. Het NBTA 
bestuur is dit jaar uitgebreid, zij worden voorgesteld. Anja Bouwman is helaas afwezig wegens ziekte. 
  
Passend besturen: Professor Lucas Meijs 
Lucas Meijs heeft een interessante presentatie gegeven over passend besturen. Hierin kwamen vrijwilligers, 
vrijwilligersorganisaties en passend besturen aan bod. Uit de presentatie bleek dat er meerdere soorten 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn, het is aan jezelf de keuze welke je wilt zijn. 
Vanuit de verenigingen kwam de vraag; wat doe je als ouders/leden geen vrijwilliger willen zijn en het 
vrijwilligerswerk willen afkopen? Geeft andere vrijwilligers vaak frustraties. 
Dan moet je een keuze maken: 1. De situatie accepteren, 2. Vrijwilligerswerk laten afkopen of 3. Leden 
verwijderen. 
Bij het lid worden van een vereniging hebben veel leden/ouders niet in de gaten wat er van hen verwacht wordt in 
het kader van vrijwilligerswerk. Het is verstandig om gelijk bij het aanmelden duidelijk te communiceren over wat 
de verwachtingen zijn. 
Bied leden/ouders ook de kans om vrijwilligerswerk te doen. Let er op dat schema’s niet al vol zitten als je 
mensen vraagt om vrijwilligerswerk te doen.  
  
Het is tegenwoordig lastig om bestuursleden te vinden. Hoe groot of klein je ook bent, bestuursleden heb je 
nodig. Als niemand bestuurslid wil zijn, dan moet je soms als bestuur zeggen we doen alleen hetgeen waardoor 
de vereniging niet omvalt. Laat het je leden merken; spreek gezamenlijk af wat gaan we niet doen. De term 
‘bestuurslid’ is erg vaag. Het kan wellicht helpen om de term zichtbaar en duidelijker te maken wat een 
bestuursfunctie inhoudt. Eventueel kan het hierdoor eenvoudiger zijn om bestuursleden te vinden. 
Als bestuursleden voel je, je verantwoordelijk. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Mochten er 
vrijwilligers op het laatste moment afzeggen, neem als bestuurslid niet alles zo maar over. Durf het een keer ‘fout’ 
te laten gaan. 
  
In de PowerPoint presentatie van Lucas Meijs is meer te vinden over vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en 
passend besturen.  
  
Informatie wedstrijdinschrijfsysteem: Samantha Schrandt, Janny Wilkes 
Samantha en Janny stellen het wedstrijdsecretariaat, de wedstrijdcoördinatoren en de wedstrijdleiders van NBTA 
Nederland voor. Zij maken samen de programma’s, verspreiden de programma’s, zetten de programma’s op de 
site, verwerken mutaties en maken een definitief programma. Vervolgens komt alles in een database voor de 
scoresheets en het telprogramma. 
Veel gebeurt nog handmatig, vandaar dat er wel eens een fout kan voorkomen. Hiervoor wordt begrip gevraagd. 
Verbeter slag wordt nu gemaakt om databases samen te voegen; een efficiëntie slag. 
Proces van wedstrijdinschrijven toegelicht, waardoor ook duidelijk wordt waarom je echt 3.5 week van te voren 
moet uitschrijven. Scheelt jezelf geld en een ander heeft nog een plekje in het programma. Verzoek om hier extra 
op te letten. 
  
Er werd via kahoot.com de mening van bestuursleden gevraagd over een aantal stellingen.  
  
Stelling: Hoe vaak zouden jullie willen deelnemen aan wedstrijden? 
Anders, omdat: In Zeeland zijn weinig wedstrijden en vanwege geloof op zaterdag aangewezen. Trachten er 2 in 
voorjaar en 2 in najaar met een maximum van 1.5 uur reistijd. Nemen ook nog deel aan wedstrijden van andere 
bonden omdat die dichter in de buurt zijn. 
Een ieder zou het op prijs stellen als je voorkeuren over hoe vaak je deel wilt nemen kunt doorgeven aan NBTA. 
  
Stelling: De verdeling van het seizoen is niet handig. 
Niemand is er voor om in de zomer wedstrijden te organiseren. 
Najaar is te kort vinden 21 mensen. Er wordt gevraagd waarom dit jaar november zo kort is, dit komt omdat de 
voorrondes eerder zijn en er tijd nodig is om programma te maken. 
  
Stelling: De wedstrijddagen zijn te lang! 
14x is prima zo. 
11x prijsuitreiking per dagdeel. 
7x 9.30-16.00u. 
1x anders. 
Kleintjes een hele dag in de sporthal is lastig. Door uitschrijvingen is het jammer dat de dag veel korter wordt dan 
gepland. Suggestie is om dit wel op te vullen. 
  
Stelling: Er is onvoldoende concurrentie op wedstrijden! 
11x onze categorie heeft voldoende concurrentie. 



10x aantal wedstrijden per niveau. 
Opdelen in niveaus geeft leden op een lager niveau niet de kans om te zien waar ze heen kunnen groeien. 
Voorrang aan intermediate en advance op wedstrijden wordt gezien als discriminatie. Het heeft ook te maken met 
de hoogte van de zaal. Vanuit de wedstrijdleiders is het wel prettig als intermediate en advance bij elkaar zitten 
omdat het programma dan beter loopt. 
In het oosten van het land is er veel novice en beginner, men moet naar de ander kant van het land rijden om de 
intermediate meiden concurrentie te bieden. 
Groningen geeft aan dat het voor hen lastig is om wedstrijden te vinden met hoge zalen. 
Suggestie wordt gedaan om een passend niveau bij zalen te zoeken. 
  
Stelling: De dagindeling zou meer moeten variëren! 
20x 1 baton moet de dag mee beginnen. 
10x meer variatie in verplichte en vrije onderdelen. 
Als je alleen solisten hebt, is een wedstrijd voor alleen solisten prettig. 
Als je als vereniging met z’n allen op pad gaat is het lastig als je solisten en largeteams op dezelfde dag hebt. De 
largeteams zitten dan de hele dag te wachten. 
Je kan ook als vereniging zelf de keuze maken om alleen teams in te schrijven. 
Er wordt aangedragen om de dag in te delen per leeftijdscategorie, ongeveer de helft van de aanwezigen is voor. 
  
Samantha introduceert een mogelijk nieuwe werkwijze voor het toedelen van wedstrijden aan verenigingen. Het 
komt er op neer dat er gewerkt gaat worden met een reservelijst. Verenigingen die niet geplaats zijn staan op een 
reservelijst. Schrijft er dan iemand uit dan wordt aan de hand van een puntensysteem per meisje per onderdeel 
het vrije plekje toebedeeld. Dit is eerlijker, nu is het wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
  
Drie punten voor een wedstrijd met hoge zaal vindt men voor de advancer niet eerlijk want dan kan een advancer 
minder wedstrijden draaien dan mensen die ook in een lage zaal kunnen twirlen. 
Er wordt irritatie uitgesproken over het kort voor een wedstrijd uitschrijven, hiermee houd je een plek voor een 
ander bezet. 
De reservelijst en het puntensysteem is om te kunnen zorgen dat niet iedereen voor 100 wedstrijden inschrijft en 
24.00u ’s nachts voor de laptop zit om in te schrijven. 
Wellicht een idee om een straf in te zetten voor als je jezelf kort voor de wedstrijd uitschrijft. 
Het idee is om de reservelijst op punten per individu te baseren, hoe kun je dan als hele club nog op wedstrijd? Er 
is een verschil tussen grote en kleine verenigingen bij een puntensysteem. 
  
We gaan verder met stellingen via Kahoot.com. 
  
Stelling: Instellen van een reservelijst? 
24x Eens 
5x Oneens 
Vooral grote verenigingen zijn het oneens. 
  
Stelling: Voorstel van toekennen van wedstrijden? 
14x Eens 
7x Oneens 
9x Verder uitwerken 
  
Staat in de reglementen dat je vanaf 3.5 week voor de sluiting van een wedstrijd, ook al heb je blessures/een 
doktersverklaring, je toch moet betalen. Hierdoor vindt men dat je mensen met blessures verplicht toch mee te 
gaan doen. Voor NBTA is het heel moeilijk te bepalen of het een echte reden is om af te melden. Een 
doktersverklaring wordt vaak niet afgegeven en mogen we niet van deelnemers vragen. Sluiting 3.5 week voor de 
wedstrijd betekent voor ons geen restitutie inschrijfgeld. NBTA bestuur gaat hier verder over brainstormen en gaat 
het duidelijker omschrijven. Wellicht huisregels koppelen aan inschrijving waarvoor men een akkoordverklaring 
moet afvinken alvorens de inschrijving wordt bevestigd.  
  
De uitslagen van alle stellingen worden nog gedeeld. 
  
Wat leeft er bij de verenigingen: Samantha Schrandt, Janny Wilkes 
Er zijn in de pauze onderwerpen op geeltjes geschreven waar verenigingen het graag met elkaar over willen 
hebben. Groepjes zijn gemaakt, waarin met elkaar fanatiek over onderwerpen gesproken/gebrainstormd is. De 
uitkomsten zijn opgeschreven op flipovers. Hier worden nog foto’s van gemaakt. Per groepje komt een korte 
terugkoppeling: 
  
Wedstrijddag 
9.00u starten is wel echt te vroeg, graag op z’n vroegst om 9.30u starten in verband met reistijd en omkleden etc. 
Het zou fijn zijn als de zalen op tijd open gaan. De wedstrijddagen worden af en toe te lang ervaren. 
  
Financieel 



Iedere vereniging loopt tegen dezelfde probleem aan. Leden zijn nodig voor contributie. Wedstrijden organiseren 
levert veel op voor vereniging. Manieren om geld op te halen voor verenigingen zijn gedeeld met elkaar. Het is 
goed om met evenementen zichtbaar te blijven in de stad of in het dorp. Aanschrijven van sponsors is vaak lastig. 
  
Communicatie 
Regels moeten opgesteld worden en duidelijk gecommuniceerd. Aangedragen wordt om het in een document 
vast te leggen. 
  
Wedstrijden 
Strafpunten aan mensen die veelvuldig uitschrijven bij wedstrijden gaan geven. Bij start aangeven hoeveel 
wedstrijden je wilt inschrijven, dan weet NBTA hoeveel je wilt. Het land is nu opgedeeld in drie blokken. Er wordt 
gevraagd of er in zes blokken gehakt kan worden en dan een wedstrijdindeling gemaakt kan worden wanneer 
welk blok aan de beurt is om een wedstrijd te organiseren. 
  
Verbinding blokken noord/oost/zuid 
Veel wedstrijden in het oosten in het voorjaar, in het najaar geen enkele terwijl de verenigingen wel hebben 
aangevraagd. Meer verbinden qua wedstrijden en levels. 
  
Prijsuitreiking 
Graag uiterlijk 17.30u de prijsuitreiking klaar hebben. Kidstwirl allemaal een prijs wordt geopperd om huilen te 
voorkomen. Aan de andere kant moeten ze het leren. Het verschilt erg per wedstrijdleider hoe lang een 
prijsuitreiking duurt. Zijn prijzen voor senioren nog van deze tijd? Ook senioren betalen er wel voor. Een 
tussenprijsuitreiking heeft meer nadelen, dan voordelen. Einde is dan nog later. Een tussenprijsuitreiking gaat ten 
koste van de gezamenlijke sfeer van de vereniging. 
  
Interesse om verder over de onderwerpen te brainstormen is er. Een aantal heeft aangegeven verder mee te 
willen denken. 
  
Wijziging wedstrijdaanbod: Hans van den Broek, Wendie Homan 
Hans en Wendie, penningmeesters NBTA, geven een toelichting op het voorstel om de vergoeding voor 
organiserende verenigingen te veranderen per 2019. NBTA ontvangt hierdoor een vast bedrag per wedstrijd. 
Omdat de wedstrijdinkomsten de enige inkomsten zijn van NBTA, zijn die erg belangrijk voor de begroting. Door 
de verandering is een bedrag van 8.000 euro beschikbaar voor de breedtesport. Waar wil men dat dit aan 
besteed gaat worden? 
-Meer aandacht voor de sport 
-Bij sportevenementen twirl promoten vanuit de NBTA 
-Een stagiair zou een project kunnen doen voor meer zichtbaarheid van de sport 
  
Iedere vereniging 100 euro laten betalen kan ook om aan die 8.000 euro te komen. 
  
Het voorstel om de wedstrijdvorm te veranderen wordt gezien als korten op de vergoeding van een vereniging. Er 
wordt aangegeven dat het gedaan wordt om iedereen gelijk te behandelen. Er wordt naar een financieel overzicht 
van NBTA van 2018 en 2019 gevraagd bij geen verandering, dit is echter nog niet beschikbaar vanwege het 
overzetten naar een ander boekhoudsysteem. Wendie en Hans lichten toe dat alles doorgerekend is en het voor 
de verenigingen niet veel verschil maakt. Daarnaast lopen de kosten voor de NBTA met wedstrijden waarbij de 
organiserende vereniging een vaste vergoeding krijgt erg op omdat er geen financiële prikkel is voor de 
organiserende vereniging. Hier hebben de meeste verenigingen begrip voor. We hebben gestemd op drie 
voorstellen: 
Vorm 1 en 2 aanhouden: 1 stem 
De vorm met 54% voor de vereniging als enige vorm in 2019 (In 2019 is dat 53% i.v.m. oplopende kosten): 
merendeels van de aanwezigen 
Nieuw voorstel 2019, zoals voorgesteld door Hans en Wendie: alleen Hans en Wendie 
  
Het was een voorstel waarvan de bedoeling was om alleen met zwaarwegende redenen vanaf te wijken. We 
nemen dit nu mee terug naar het bestuur. 
  
Vraag vanuit de aanwezigen: Waarom blijven we onder de KNMO? Is een jaar lang een discussie geweest, 
uiteindelijk besloten om onder KNMO te blijven vallen. Redenen: je moet eigen ledenadministratie gaan voeren, 
verzekeringen regelen, statuten etc. Aansluiting bij KNMO biedt meer voordelen dan nadelen. 
  
Bij vergadering van regionale bond wordt meer gepraat vanuit de muziek, maar er is best wat geld beschikbaar, 
wellicht ook voor twirl. Kunnen we geld als NBTA vragen aan regionale bond? Vraag wordt doorgeschoven naar 
voorzitter KNMO, Bart van Meijl. 
  
De aanmelding voor het organiseren van een wedstrijd voor 2019 staat op de website. Omdat het bestuur nog 
moet bepalen over de nieuwe vorm kun je op het formulier aangeven welke voorkeur je hebt. Mocht de voorkeur 
niet meer bestaan in 2019, dan wordt er contact opgenomen met de betreffende vereniging. Zorg dat je vóór 30 



juli 2018 je wedstrijd aanvraagt op https://www.nbta.nl/wedstrijden/aanvraag-wedstrijdorganisatie-2019.  
  
KNMO aan het woord: Bart van Meijl 
Presentatie door de voorzitter van de KNMO Bart van Meijl. KNMO is sinds 2014 zo als het nu is. Bij de KNMO 
zijn 11 provinciale bonden aangesloten. Naast de provinciale bonden kent de KNMO doelgroepen en generieke 
commissies. De doelgroep Majorette en Twirl is er een van en bestaat uit de kerngroep NBTA en kerngroep 
Majorette. Verenigingen zijn lid van de provinciale bond en je kan dus geen lid worden van NBTA. De KNMO is 
een landelijke organisatie en kan meer betekenen, bijvoorbeeld invloed hebben op politiek, dan kleinere 
organisaties als NBTA. Ben je er van bewust dat KNMO verzekeringen, muziekrechten etc. regelt. Het is niet zo 
dat de vereniging alleen betaalt en er niks voor terug krijgt. 
Klankwijzer (tijdschrift) blijft tot 1 januari 2019 op de huidige manier vanwege de contracten met drukker. Er komt 
een andere variant van de klankwijzer. 
  
Waarom altijd het gevoel dat twirl een ondergeschoven kindje is? Twirl is maar een klein gedeelte van de KNMO, 
dus in die optiek is het klein. Maar er is zeker aandacht voor, misschien mag er wel meer aandacht voor komen. 
  
Door campagnes en jeugdtalentplannen etc. was er een tekort in de begroting van KNMO. Dat moest KNMO 
oplossen, vandaar zijn de bijdragen aan de doelgroepen/kerngroepen onzeker. Bart van Meijl garandeert NBTA 
Nederland dat zij de 7.500 euro in 2019 gewoon krijgen. 
  
Er wordt een vraag gesteld over de verzekering die een vereniging via de contributie voor KNMO betaalt. Hier 
schijnen reiskosten is te zitten waar een twirlvereniging niks aan heeft. Bart van Meijl neemt deze vraag mee en 
komt er op terug. 
  
Er wordt gevraagd in hoeverre de KNMO bezig is om twirl onder sport te zetten? Er zijn lijnen met NOC-NSF. 
NTSB is via dansbond onderdeel van NOC-NSF, mag maar 1 lijntje van 1 sport zijn, dus kan helaas niet. 
  
Er wordt gevraagd wat een regionale bond doet voor twirl. Afhankelijk van iemand die in het bondsbestuur zit die 
lijnen heeft met twirl. Dus twirl mag misschien actiever vertegenwoordigd worden in de bonden? Ja, maar meld je 
niet allemaal gelijk aan. Misschien juist op een andere manier lijnen leggen. Neemt Bart mee naar NBTA bestuur. 
Landelijk lijnen bij NOC-NSF liggen bij KNMO. Inhoudelijke ontwikkeling twirl ligt bij NBTA.   
  
Kan KNMO er iets aan doen dat verenigingen niet sport of cultuur zijn en dus geen subsidie kunnen ontvangen? 
Nee, kan KNMO niets aan doen omdat dit per gemeente wisselend is.   
  
Gemeente Westland kent geen subsidie, ook bij gemeente Enschede krijgt men geen subsidie omdat twirl niet 
onder sport en niet onder cultuur valt. Bart van Meijl geeft aan er naar te gaan kijken. 
  
De coalities bij gemeenten zijn nu vrijwel allemaal gevormd. Nu komt het coalitieprogramma, zorg dus dat je nu 
aandacht krijgt mocht je dat willen. Lobby met meerdere verenigingen samen werkt altijd beter dan alleen. 
  
Waar is het bedrag van 7.500 euro op gebaseerd? Kunnen we volgend jaar ook 15.000 euro krijgen? Bart van 
Meijl geeft aan dat de hele begroting van KNMO op gewoonte was gebaseerd. Nu ligt er beleid aan ten 
grondslag. Je moet kunnen verklaren wat je in je begroting er voor doet. Dit is nu in ontwikkeling. 
  
Conny bedankt Bart van Meijl voor zijn aanwezigheid. Het is goed dat de verenigingen ook kennis hebben kunnen 
maken met Bart. Hierna werd een ieder uitgenodigd voor een hapje en drankje. 


