VOORLOPIGE EVENEMENTEN AGENDA NTTB AFDELING
ZuidWest
Hierbij treft u aan voorlopige evenementen agenda voor het seizoen 2002 – 2003 aan
van de afdeling ZuidWest.
Gezien het tijdstip van verschijnen kunnen er nog veranderingen optreden. Maar als
vereniging kunt u nu reeds de planning voor het nieuwe seizoen gaan maken.
Als uw vereniging in het komende seizoen nog een toernooi wil organiseren dan moeten
zij dit aanmelden volgens onderstaande regeling.

AANMELDING TOERNOOIEN.
Verenigingen die in het komende seizoen een toernooi willen organiseren waar leden
van meer dan één vereniging aan deelnemen kunnen dit toernooi nu reeds aan melden
bij de CTW van de afdeling. Het wordt dan nog opgenomen in definitieve agenda die
omstreeks 15 juni verschijnt.
In het toernooi en wedstrijdreglement staat duidelijk vermeld dat verenigingen verplicht
zijn als zij dergelijke evenementen willen organiseren dat hiervoor toestemming nodig is
van de afdelings CTW. Men loopt anders de kans dat uw toernooi officieel verboden
gaat worden. Helaas wordt aan deze verplichting vaak niet voldaan.
Het aanvragen van een toernooi kunt u doen door gebruik te maken van het
aanvraagformulier wat in juni j.l mee is gezonden. Bovendien staat dit formulier op de
website van onze afdeling. U kunt uw aanvraag ook via een E-mail naar
ondergetekende insturen. Tevens dient u een concept inschrijfformulier, zoals u dat naar
de verenigingen gaat sturen, op te sturen bij uw aanvraag.
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van de CTW mag u de inschrijfformulieren
naar de door u uit te nodigen verenigingen sturen.
Tevens is het verplicht dat er een Bondsvertegenwoordiger wordt aangesteld door de
afdeling. Voor de organisatoren zijn geen kosten verbonden aan deze
Bondsvertegenwoordiger.
(Voor de ZuidWest en Regionale kampioenschappen) worden de kosten van een
Bondsvertegenwoordiger voor een deel wel doorbelast naar de organisatoren)
Bovendien is het niet noodzakelijk dat de Bondsvertegenwoordiger aanwezig is op uw
toernooi.
In vele gevallen zal hij alleen een adviserende taak hebben.
Stuur uw toernooiaanvraag alsnog zsm in naar onderstaand adres. Wij zullen dan uw
toernooi nog opnemen in de eerstvolgende uitgave.
N.v.Erp
Begijnenstraat 169,
5341 BJ, Oss
Tel.: 0412-632106
E-mail: erpnico@wish.net

AFDELINGDKAMPIOENSCHAPPEN TERUG NAAR JANUARI
Op de Regiovergaderingen van januari is met de verenigingen gesproken over de data van de
afdelings en regionale kampioenschappen. Diverse verenigingen hebben daar de voorkeur
uitgesproken om de afdelings kampioenschappen in januari en de Regionale in
december/januari te organiseren. Maar vele verenigingen waren ook weer geen voorstander
van een competitie onderbreking. Zeker niet in de voorjaarscompetitie. Bovendien is het zeer
onzeker of er wel ingegaan gaat worden aan een verzoek om een competitie vrij weekeinde in
te plannen voor de landelijke jeugd en senioren competitie.
Door de CTW is dan ook gekozen voor de volgende planning:
AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN:
IN JANUARI (VOOR 2003 VERMOEDELIJK 18 EN 19 JANUARI)
REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN:
De Regio´s kunnen zelf bepalen wanneer zij de Regionale kampioenschappen willen
organiseren. Door de CTW wordt geen datum in de agenda opgenomen. De
kampioenschappen kunnen in één weekeinde georganiseerd worden. Maar ook op bv. Op 2
zondagen. Dit naar eigen keuze van de organisator. De datum mag de organisator, iom de
CTW, zelf bepalen.
Verder wil de CTW toestemming geven aan sterke jeugd A of B spelers om zowel aan het
jeugd als aan het senioren toernooi deel te nemen. Het geldt o.a. voor jeugdspelers(sters) die
in hun eigen leeftijds categorie boven de rest uitsteken. Voor betreffende jeugdleden moet wel
een senioren toernooi licentie aangevraagd worden. Deze senioren licentie geldt dan slechts
voor de Regionale kampioenschappen van het lopende seizoen.Voor deze uitzondering wordt
iom met de licentie functionaris jeugd en senioren een licentie afgegeven.
N.v.Erp (CTW ZuidWest)
Tel.nr.: 0412-632106
E mail: erpnico@wish.net
AANMELDEN ORGANISATOREN VOOR AFDELINGS KAMPIOENSCHAPPEN.
Voor organisatie van de afdelings kampioenschappen van het seizoen 2002 – 2003 kunnen
verenigingen zich aanmelden. De vermoedelijke data zijn 18 en 19 januari 2003.
U dient over een accommodatie te beschikken waar ca. 65 tafels geplaatst kunnen worden.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
J.Schoenmakers. Tel.nr.: 0165-561261 of bij:
N.v.Erp
Tel.nr.: 0412-632106
AANMELDEN ORGANISATOREN VOOR REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN.
Voor de Regionale kampioenschappen van het seizoen 2002 – 2003 kunnen organisatoren
zich aanmelden. Iom met de organisator en de CTW zal dan een datum bepaald gaan
worden. De datum kan per regio verschillend zijn.
Aanmelden en nader info kunt u verkrijgen bij:
N.v.Erp, (CTW, ZuisWest)
Tel.nr.: 0412-632106
E mail: erpnico@wish.net

