National Baton Twirling Association - Nederland
INFORMATIE
Informatiebijeenkomst voor ouders van nieuwkomers in de equipe
Voor de ouders van alle nieuwkomers in de equipe is er op 24 februari een bijeenkomst die gehouden wordt door de
equipe manager, 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. Uiteraard mogen vragen altijd gemaild worden naar de equipemanager.
Reis
De supporters dienen zelf hun reis te organiseren naar Italië. Via NBTA Nederland kunnen geen reizen geboekt worden
door deelnemers, coaches of supporters. Voor het boeken van individuele tickets kan gebruik gemaakt worden van de
diensten van Joyce Baggerman, The Travel Club, telefoonnummer 06-15544345 of joyce.baggerman@thetravelclub.nl.
Tevens wordt er een busreis verzorgd door Mo Sousanni (Inspiration), voor meer informatie kunt u mailen naar
mo@inspiration-voorhout.nl.
Eventueel kan je tegen betaling van € 10 per rit gebruik maken van NBTA Transfer van Vliegveld Venetië Marco Polo vs
Hotel. De transfer vertrekt vanaf Venetië om circa 11.15 uur en vanaf Lignano Sabbiadoro om circa 13.00 uur. (tijden
zijn onder voorbehoud). Reserveer snel via twirlequipe@nbta.nl want bus vol = vol.
Je organisatorische vragen kun je stellen aan de equipemanager Janny Wilkes: twirlequipe@nbta.nl
Verblijf
De deelnemers verblijven tijdens het EK in Bella Italia Sport Village, Lignano Sabbiadoro - Italië. dit hotel is op het
terrein van Ge Tur (sporthal) op loopafstand van de waar het EK zal plaatsvinden. We verblijven op basis van NBTA Italië
arrangement (ontbijt, lunch en diner).
Na de prijsuitreiking zullen we met de gehele equipe bij elkaar komen in het restaurant van het hotel voor een diner,
waarbij de uitslagen van diegenen die niet in de top 6 geëindigd zijn bekend worden gemaakt en we het EK met elkaar
zullen afsluiten.
Coaches/supporters kunnen ook bij NBTA Nederland reserveren voor de accommodatie.
Alle (reserve)deelnemers zijn verplicht om met de equipe te verblijven.
Tijdens de gehele reis sta je onder leiding van NBTA Nederland en van de bondscoach Bibi Muller. Volgens het besluit
van het bestuur NBTA Nederland geldt dit voor alle leden van de Nationale equipe.
Kosten
Totaal dient er per supporter/coach het volgende bedrag betaald te worden: €465*
*het totaal te betalen bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:
Het verblijf wordt uitgevoerd door Verschoor Reizen gevestigd te Hardinxveld-Giessendam
Het bedrag per deelnemer/supporter/coach bedraagt € 465,In dit bedrag is inbegrepen:
- 6 overnachtingen in Bella Italia Sport Village obv een 2, 3 of 4 -persoons kamer
- 6 internationaal ontbijt buffet
- 6x lunch buffet self-service op basis van een 3-gangen menu (pasta, rijst, soep met vlees, vis en groentes) incl.
sappen en water
- 6x diner buffet self-service op basis van een 3-gangen menu (pasta, rijst, soep met vlees, vis en groentes) incl.
sappen en water
- Entree voor ieder dag naar sporthal Ge Tur voor atleten en supporters
- Ligbedjes en parasol op het strandje op het Park. (op vrije dag)
- Entree naar het glijbanenpark (op vrije dag)
- Car/ Bus parkeerplaats
- Lokale tax en belastingen
- SGRZ-garantiedekking
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Bij eerder vertrek (zondagavond) is restitutie van overnachting en ontbijt niet mogelijk.
Eerder vertrek dan maandagochtend dient toestemming verleend te worden door het
NBTA-bestuur.
*Niet inbegrepen:
- toeslag 1-persoons kamer (€100)
- reis- en annuleringsverzekering
- trainingspak
- en overige uitgaven
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 3 februari 2019, € 300 p.p. gestort worden op ibannummer NL08 RABO 0349 5186 53 t.n.v.
NBTA Nederland. Bij de betaling dient altijd de volledige naam van de deelnemer/supporter en de verenigingsnaam
vermeld te worden. Het resterende bedrag dient uiterlijk 17 maart 2019 betaald te zijn. Mochten deze data niet
haalbaar zijn neem dan contact op met penningmeester@nbta.nl voor een betalingsregeling.
Deelnemen aan het EK (en voorbereiding 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.
Wij verzoeken alle solisten/duo’s/teams uiterlijk woensdagmiddag 16 januari 2019 voor 15.00 uur een mail te sturen
naar de bondscoach Bibi Muller (bondscoach-twirl@nbta.nl) waarin je aangeeft wel of niet mee te gaan als
deelnemer/reserve/team naar het EK Indien je niet meegaat, kunnen wij een vervanger aanschrijven. Dus ook als je
wel meegaat, graag een reactie!

Het inschrijfformulier moet per omgaande en uiterlijk voor zondag 20 januari a.s. via de site ingevuld
worden. Dit geldt voor alle deelnemers individueel en voor coaches/supporters. Hiervoor ga je naar de site
van de NBTA of ga naar het onderstaande adres

https://www.nbta.nl/internationaal/twirlequipe/algemene-informatie
Wanneer je positief op deze uitnodiging reageert dan betekent dit dat je je akkoord verklaart met alle bovengenoemde
condities en het bijgevoegde protocol.
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Contact
Voor organisatorische vragen kun je contact opnemen met de equipemanager Janny Wilkes via twirlequipe@nbta.nl.
Voor technische vragen kun je contact opnemen met bondscoach Bibi Muller via bondscoach-twirl@nbta.nl.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur NBTA Nederland
Janny Wilkes
Equipemanager
NBTA Nederland
Deelnemers/supporters 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 Nederlandse Equipe
- Felicitatiebrief bondscoach
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