Beste bestuursleden,
NBTA constateert dat er in het land verwarring is ontstaan over de positie van de NBTA en de
majorettes van de KNMO. Er is veel overleg geweest tussen de KNMO en NBTA. Deze overleggen zijn
in goede harmonie verlopen en het bestuur van de KNMO wil de NBTA graag behouden binnen de
KNMO. Van beide zijden hebben wij aangegeven ons hard te willen maken voor de twirlsport door de
communicatie en samenwerking te verbeteren. Er zijn inmiddels meerdere stappen in de goede
richting gezet.
NBTA heeft dan ook besloten bij de KNMO aangesloten te willen blijven. Onder welke condities is
nog onderwerp van gesprek tussen de KNMO en NBTA. U kunt er echter van uitgaan dat zowel de
KNMO als de NBTA alles doet in het belang van de verenigingen c.q. twirlers/majorettes.
Dit betekent dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden of u aan wedstrijden van NBTA of KNMO
majorette deelneemt. Het lidmaatschap loopt nog steeds via de bonden, die een afdracht doen aan
de KNMO.
Binnen haar sector is NBTA met een aantal vernieuwingen bezig om alle geledingen binnen de
twirlsport goed tot hun recht te laten komen. Zo is inmiddels de introductie- en noviceklasse
geïntroduceerd. De introductieklasse om te bepalen in welke klasse de twirler ingedeeld kan worden
op een volgende wedstrijd en de noviceklasse voor de echte beginner.
De NBTA technische commissie heeft nog meer ideeën om de sport aantrekkelijk te maken voor
beginnende twirlers. Voor de beginners-, intermediate- of advanceklasse worden op verschillende
niveaus clinics gehouden door onze Twirl Academy. Hierbij worden workshops voor docenten,
kaderdagen, niet vergeten. Een goede opleiding is belangrijk voor het voortbestaan van uw
vereniging. Kortom, voor elk wat wils. Heeft u verfrissende ideeën? Geef ze aan ons door!
NBTA verwacht u met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven. Mocht u toch nog vragen
hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u ons bellen of e-mailen. NBTA is ook bereid bij u
langs te komen, want ze staat open voor nieuwe impulsen en hoort die graag van u.
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