EVENEMENTEN AGENDA NTTB AFDELING ZuidWest
Hierbij treft u aan de tweed uitgave van de evenementen agenda van de afdeling
ZuidWest.
Zoals u ziet zijn ten opzichten van de agenda die u in juni heeft ontvangen weer enkele
nieuwe evenementen ingepland. Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht t.o.v. de
vorige agenda.
Als uw vereniging in dit seizoen nog een toernooi wil organiseren dan moeten zij dit
aanmelden volgens onderstaande regeling.

AANMELDING TOERNOOIEN.
Verenigingen die in het komende seizoen nog een toernooi willen organiseren waar
leden van meer dan één vereniging aan deelnemen zijn verplicht dit toernooi aan te
melden bij de CTW van de afdeling.
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.
Het aanvragen van een toernooi kunt u doen door gebruik te maken van het
aanvraagformulier wat in juni mee is gezonden. Bovendien staat dit formulier op de
website van onze afdeling. U kunt uw aanvraag ook via de E-mail naar ondergetekende
insturen. Tevens dient u gelijktijdig een concept inschrijfformulier, zoals u dat naar de
verenigingen gaat sturen, mee 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.
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