Aanmeldingsprocedure
Wedstrijdkalender 2020-2021
Vanaf vandaag is het mogelijk toernooien aan te melden voor de NBF Wedstrijdkalender
2020-2021 die als bijlage is toegevoegd. Alvorens we de spelregels uitleggen willen we je
graag wijzen op:
Verplichte datum voor Verenigingskampioenschappen!
Op verzoek van meerdere verenigingen is een vaste datum voor het spelen van
verenigingskampioenschappen na overleg met het NVB (Nederlandse Vereniging van
Bowlingondernemers) weer in ere hersteld. In plaats, zoals vroeger gebruikelijk was, één
datum in januari wordt nu het weekend van 13 en 14 maart vrijgehouden voor het spelen van
jullie verenigingskampioenschappen.
Tevens worden, net zoals het huidige seizoen, alle NK’s tegelijkertijd (in één periode, in één
bowlingcentrum) worden gespeeld. Ook beide versies van de Dag Der Kampioenen zijn
wederom samengevoegd.
Er mogen in verband met Algemene Verenigingskampioenschappen
op zaterdag 13 maart en zondag 14 maart 2021
(rood weergegeven op de wedstrijdkalender)
geen toernooien worden georganiseerd!

Er mogen in verband met finales van Nederlandse Kampioenschappen op
zaterdag 26 juni, zondag 27 juni en zondag 4 juli 2021
(rood weergegeven op de wedstrijdkalender)
geen toernooien worden georganiseerd!

Check of jouw toernooi, als je weer hetzelfde weekend kiest als het huidige seizoen, jouw
toernooi gelijktijdig met een Nationale League of een ander NBF evenement op de
wedstrijdkalender kan staan waardoor een “verhuizing” naar een ander weekend wellicht
verstandiger is.

Hoe kunnen toernooien worden aangemeld?
Ook dit keer zijn er weer een aantal spelregels voor het aanmelden van toernooien voor de
NBF Wedstrijdkalender 2020-2021. In het bijgevoegde exemplaar zijn alle speeldagen van
de diverse Nationale Leagues en NBF/ESBC evenementen opgenomen alsmede de ons
bekende EBT, ISBT en YET -toernooien. De procedure is als volgt:




Organisatoren mogen t/m 31 januari 2020 hun toernooi(en) aanmelden voor de
voorlopige wedstrijdkalender.
De voorlopige NBF wedstrijdkalender 2020-2021 wordt gepubliceerd op onze website
en zal regelmatig worden bijgewerkt met de laatst ontvangen aanmeldingen.
Eventuele aanmeldingen die wij na de sluitingsdatum, 31 januari 2020, ontvangen
kunnen alleen worden toegevoegd als organisatoren van andere toernooien op de
betreffende datum geen bezwaar maken.



Begin februari ontvangen alle verenigingen en organisatoren een bijgewerkte
wedstrijdkalender met daarop alle tot dan toe aangemelde toernooien alsmede een
factuur voor hun aangemelde toernooi(en) met de verschuldigde administratiekosten
die voor 1 maart 2020 per bank of giro dient te worden voldaan.
Alle organisatoren hebben gedurende de maand februari de gelegenheid om, in
overleg met het NBF bondsbureau, hun toernooi te verplaatsen. Wanneer een
organisator een datum wijzigt en op de nieuwe datum al één of meer toernooien
gepland staan dan wordt hij verzocht met de betreffende organisatoren contact op te
nemen over de vraag of zij geen bezwaar hebben tegen zijn toernooi. Nadat een
schriftelijke verklaring van “geen bezwaar” is ontvangen wordt door het bondsbureau
de wijziging in de voorlopige wedstrijdkalender 2020-2021 verwerkt.



Tijdens een NBF bestuursvergadering in april/mei 2020 wordt de wedstrijdkalender
vastgesteld waarna deze definitieve versie wordt verspreid naar alle verenigingen.
Wil je, later in het seizoen, alsnog een toernooi toevoegen of de finaledatum van een
toernooi wijzigen dan ben je verplicht om met de organisator(en) van alle overige toernooien
in het betreffende weekend contact op te nemen of zij kunnen instemmen met de wijziging.
Na akkoord wordt overgegaan tot verwerking van de wijziging in de wedstrijdkalender.
Voorkom dus bezwaren en meld jouw toernooi uiterlijk 31 januari 2020 aan!

Waar moet ik uit kiezen?
Voor het aanmelden van toernooien is het noodzakelijk een keus te maken uit één van de
drie dienstenpakketten (type 1,2 of 3). Dit zijn de mogelijkheden:
Type 1 toernooi  Pakket 1 


Senioren € 250,00 / Jeugd € 125,00

Vermelding op de Online NBF Wedstrijdkalender met links naar eigen website en
mailadres
2 mnd. Plaatsing banner op de website (max. 120x200) t.w.v. € 100,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde (€ 2,00 p.p.).
Gebruik van de toernooimodule MijnNBF voor het snel en eenvoudig verwerken van de
inschrijvingen.
Promotie van uw toernooi naar onze leden en verenigingen via onze nieuwsbrief.








Type 2 toernooi  Pakket 2 







Senioren € 180,00 / Jeugd € 90,00

Vermelding op de Online NBF Wedstrijdkalender met links naar eigen website en
mailadres
2 mnd. Plaatsing banner op de website (max. 60x200 pixels) t.w.v. € 55,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde (€ 2,00 p.p).
Gebruik van de toernooimodule MijnNBF voor het snel en eenvoudig verwerken van de
inschrijvingen.

