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INSTRUKTIE WIJZIGING SPEELDAG
Het kan helaas gebeuren dat u voor een team de speeldag moet wijzigen. Indien dat het geval is
dient u het volgende te doen:
1. Informeer z.s.m. de NPB
Meldingen van speeldagwijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail aan de NPB
worden doorgegeven. Dit dient te geschieden bij het secretariaat van de NPB. Alleen
meldingen de daar gedaan worden zijn geldig, het informeren van de competitieleider of
bekerleider is dus niet voldoende.
Het E-mail adres van het secretariaat is kantoor-npb@npb.nl
2. Informeer uw competitie tegenstanders
Nadat u de NPB uw speeldag wijziging heeft geaccepteerd dient u de eerste drie
tegenstanders die bij u thuis komen spelen te informeren over de wijziging van de
speeldag. Indien u dit niet doet kan dit voor de vereniging financiële gevolgen hebben.
3. Controleer de 1e bekerloting
De bekerloting staat op de site van de NPB, indien een speeldagwijziging nog niet is
verwerkt staat in de bekerloting nog de oude speeldag. In dit geval dient u zowel de
tegenstander als de bekerleider te informeren dat de speeldag nier correct is. Voor de NPB
is de speeldag vermeld in de loting bindend.
Tip:

op de NPB site komen de speeldagwijzigingen te staan bij zowel de mededelingen als in
het competitieschema op de site. Is hier volgens u sprake van een fout, neem dan contact
op met het secretariaat.

INSTRUKTIE WIJZIGING SPEELLOKAAL
Het kan helaas gebeuren dat u (voor een team) de speellocatie moet wijzigen. Indien dat het
geval is dient u het volgende te doen:
1. Informeer z.s.m. de NPB
Meldingen van speellokaal wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail aan de NPB
worden doorgegeven. Dit dient te geschieden bij het secretariaat van de NPB. Alleen
meldingen de daar gedaan worden zijn geldig, het informeren van de competitieleider of
bekerleider is dus niet voldoende.
Het E-mail adres van het secretariaat is kantoor-npb@npb.nl
2. Informeer uw tegenstanders
Nadat u de NPB uw speeldag wijziging heeft geaccepteerd dient u de eerste drie
tegenstanders die bij u thuis komen spelen te informeren over de wijziging van de
speeldag. Indien u dit niet doet kan dit voor de vereniging financiële gevolgen hebben.
Tip:

op de NPB site komen de speellokaal wijzigingen te staan. Is hier volgens u sprake van
een fout, neem dan contact op met het secretariaat.

