MEDEDELINGEN N.A.V. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vanuit de extra ledenvergadering op 14 februari jl. en de
individuele gesprekken met de lidverenigingen is een
aantal punten naar boven gekomen. Deze punten worden verder gefilterd en ondergebracht bij de diverse
commissies. Zij gaan aan de slag om verbeteringen te
creëren. Enkele punten zijn door het bestuur al besproken en zijn besluiten genomen:

ALGEMENE NAJAARSLEDENVERGADERING
De algemene najaarsledenvergadering wordt gehouden
op donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 uur bij De Merx,
Burgemeester Van Erpstraat 25 te Berghem.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Een belangrijk punt dat ter sprake kwam, was dat de
toernooien laat afgelopen zijn. Daarom wordt het komend seizoen de aanvangstijd met een half uur vervroegd naar 09.30 uur. Bij een vol toernooi (115 dansen
met veel showdansen) zal al om 09.00 uur gestart worden. Dit zal altijd in overleg zijn met de organisator. Na
het seizoen wordt gezamenlijk geëvalueerd.
Ook de promotieregeling wordt aangepast. Promoveren
van vrije klasse naar sportklasse gebeurt bij 2x behalen
van 250 punten, degradatie naar vrije klasse dan natuurlijk 2x minder dan 250 punten behalen. Bij deelname aan
festivals geldt deze regel ook, dus 2x 250 punten betekent overgang naar de toernooien.
Een ander punt in de gesprekken was vooral vanuit de
festivals een mogelijkheid tot een ‘open klasse’, waardoor (carnavals)verenigingen mee kunnen doen en de
festivals beter gevuld zullen worden. Deze mogelijkheid
willen we gaan bieden. Hoe we een en ander in het reglement op gaan nemen zal tijdens de najaarsledenvergadering worden gecommuniceerd door de Technische
Commissie.

FOTO’S WEBSITE
We zijn altijd op zoek naar geschikte foto’s voor de banner bovenin de NDO website. Voorwaarden waaraan de
foto’s moeten voldoen:
∗
actiefoto met correct uitgevoerd element;
∗
met bij voorkeur zwarte/donkere achtergrond, in
ieder geval zonder verenigingsnaam;
∗
landscape foto die bewerkt kan worden tot afmeting 830 x 350.
Geschikte foto’s kunt u mailen naar
secretariaatndo@ziggo.nl.

PRETTIGE VAKANTIE!
PROMOTIE MINIOREN-/JUNIORENKLASSE
De vraag is gesteld of bij start in de miniorenklasse bij
aanvang van het dansseizoen, de mogelijkheid bestaat
om te promoveren naar de juniorenklasse, zodat deelname aan de Europese kampioenschappen tot de mogelijkheden behoort.
Het bestuur heeft besloten dat dit niet mogelijk is.
Bij aanvang van het dansseizoen wordt de keuze gemaakt voor minioren– of juniorenklasse. Deelname aan
de EK vanuit de miniorenklasse is uitsluitend mogelijk door
middel van een wildcard die uitgereikt kan worden door
bestuur/jury tijdens de NK.

EFDO REGLEMENTEN OP EFDO-SITE
De nieuwste reglementen van EFDO voor dansseizoen
2019-2020 zijn beschikbaar. U kunt ze downloaden van
de site van EFDO. Mocht u vragen hebben, neemt u dan
contact op met de Technische Commissie van NDO via
het secretariaat of rechtstreeks met de voorzitter Ingrid
Terbeek.
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