Aan alle SRN-instructeurs en hun rolstoeldansers.

Amstelveen, december 2018

Tijdens de Paasdagen 2019 wordt de 31e editie van het Holland Dans Spektakel
georganiseerd door Stichting Brabant Danst en Stichting Rolstoeldansen Nederland.
Er zijn Non-IPC wedstrijden en IPC competities.
vrijdag 19 april 2019 in Hotel Cuijk, zaterdag 20 april en zondag 21 april 2019
in Laco Sportcentrum Sint Annastraat 1
5431 BE Cuijk, telefoon 0485 - 314953
zaal open 9.00 uur, aanvang van de wedstrijd 10.00 uur
Zie bijgesloten wedstrijd overzicht.
Stichting Rolstoeldansen Nederland en Holland Dans Spektakel zijn lid van de NADB en
aangesloten bij NOC*NSF.
Er zijn wedstrijden in alle klassen en categorieën. Een deskundige internationale jury zal
zorgen voor een eerlijke plaatsing van de paren. Voor technische en persoonlijke assistentie
zijn er medewerkers van TNS en het Nederlandse Rode Kruis en EHBO.
Alle reglementen (september 2018) zijn in jullie bezit. De inschrijfformulieren zijn bijgesloten.
Lees alles goed en vul de formulieren zorgvuldig in.
Voor deelnemers van een erkende instructeur en vriend van SRN zijn en bezoekers geldt een
toegangsprijs van € 15,00 p.p. (excl. accommodatie en transport) mits de kaarten vóór
15 maart 2019 zijn besteld! Bestelde kaarten liggen bij de kassa klaar!
In verband met de controle kunnen bestelde kaarten slechts op de volgende wijze worden
afgerekend en afgehaald:
Een vertegenwoordiger meldt zich bij de kassa
Het op het bestelformulier vermelde bedrag wordt totaal in één keer afgerekend
Alle bestelde kaarten moeten worden betaald
De kaarten worden voor de ingang aan de deelnemers van de groep uitgedeeld.
Zorg er dus voor dat de vertegenwoordiger met het geld tenminste 1 uur voor
aanvang aanwezig is!
Alle deelnemers dus ook chauffeurs, helpers en andere supporters moeten in het bezit zijn
van een toegangskaart,
Startboekjes moeten vóór aanvang van de wedstrijd ingevuld worden ingeleverd.
Wij hopen weer op een groot aantal deelnemers en bezoekers.
Holland Dans Spektakel en Stichting Rolstoeldansen Nederland zijn er klaar voor!
Tot ziens in Cuijk. Met hartelijk groeten,

Stichting Brabant Danst, Hans en Annette Verhoeven
Stichting Rolstoeldansen Nederland, Corrie van Hugten en Ger van Zandwijk, organisatie
Voor alle informatie:
Stichting Rolstoeldansen Nederland
Noorddammerweg 3 Q
1187 CM Amstelveen
tel. Corrie: 020 - 643 64 10

Informatie op internet:
www.rolstoeldansen.nl
www.hollanddansspektakel.nl
e-mail: c.vanhugten@freeler.nl

BESTELFORMULIER HOLLAND DANS SPEKTAKEL ROLSTOELDANSEN 2019
de instructeur: naam
adres
postcode / woonplaats
telefoon / land
bestelt kaarten voor:
deelnemers (erkende instructeur) vrijdag 19 april 2019
en Vriend van SRN

….. x € 15,00 = €

bezoekers vrijdag 19 april 2019

….. x € 15,00 = €

deelnemers (erkende instructeur) zaterdag 20 april 2019
en Vriend van SRN

….. x € 15,00 = €

bezoekers zaterdag 20 april 2019

….. x € 15,00 = €

deelnemers (erkende instructeur) zondag 21 april 2019
en Vriend van SRN

….. x € 15,00 = €

bezoekers zondag 21 april 2019

….. x € 15,00 = €

totaal af te rekenen aan de kassa:

Datum:

€

Handtekening:

NB: Na 1 april 2019 kunnen GEEN wijzigingen in de aantallen bestelde kaarten meer worden
verwerkt!! Alle bestelde kaarten moeten worden afgerekend.
Wijzigingen in bestelde hotel kamers en vervoer kunnen worden geaccepteerd tot één
week voor de wedstrijd. Daarna MOET alles worden betaald!
Formulieren volledig invullen, kopiëren, een kopie behouden en het origineel opsturen
vóór 15 maart 2019 naar:
Informatie op internet:
Stichting Rolstoeldansen Nederland
www.rolstoeldansen.nl
Noorddammerweg 3 Q
www.hollanddansspektakel.nl
1187 CM Amstelveen
e-mail: c.vanhugten@freeler.nl
tel. Corrie: 020 - 643 64 10

