
Boetes van alle competities van afdeling Noord der NTTB voorjaar 2022

Op de vermelde data zijn de volgende boetes gegeven:

Datum

Boete

nr. 

Boete

Oorspr. 

datum 

wedstrijd

wedstrijd

nummer

vereniging +

teamnr.

soort 

boete bedrag officiële omschrijving reden

28-apr-22 BFS-1 22-apr-22 34125 Delta Impuls 3 9 € 5,00

Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de

uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd

Op 27 april nog geen geverifiëerde uitslag

in NAS

2-mei-22 BGS-1 28-apr-22 24228 GTTC 6 4 € 22,50

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde

datum, tijdstip en plaats (verdere maatregelen kunnen

volgen)

GTTC ziet geen mogelijkheid om deze

wedstrijd nog te spelen

2-mei-22 BJ-1 61103 GTTC 3 4 € 22,50

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde

datum, tijdstip en plaats (verdere maatregelen kunnen

volgen)

GTTC ziet geen mogelijkheid om deze

wedstrijd nog te spelen

7-mei-22 BJ-2 Delta Impuls 1 17 € 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie

(toestemming van de competitieleider is noodzakelijk)

Delta Impuls 1 kan alle gemiste

wedstrijden niet meer inhalen

BOETES AFDELING NOORD der NTTB, alle competities van door de afdeling geleide competities.

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail ter kennis van de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit

gebeurt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan

worden geconstateerd. 

Tevens worden de aard van de overtreding, het boetenummer, de hoogte van de geldboetes en de eventueel

genomen maatregelen vermeld. Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat

deze ter kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur

kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter kennis van de lid-vereniging

zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen

maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

Na afloop van de competitie krijgen de betreffende vereniging van het bondsbureau der NTTB een factuur met

daarop vermeld de boetes en de daarvoor verschuldigde bedragen alsmede de termijn warbinnen deze boetes

betaald moeten zijn

De 1 of 2 letters na de B van het boetenummer verwijst naar de competitie(regio) van de wedstrijd. Het

wedtrijdnummer is daarvoor ook een directe verwijzing.
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ACL a.i.


