Beste deelnemer WTG Mar del Plata,
nadat ik in het vorige bericht jullie het goede nieuws heb kunnen brengen dat de Spelen doorgaan vraag
ik jullie aandacht voor de volgende punten:
Inschrijving bij het LOC: zoals door een aantal van jullie al is opgemerkt zijn er problemen met het
inschrijven via de website van Mar del Plata. We gaan het anders aanpakken en verzoeken jullie om
bijgevoegde registratieformulier (dit formulier wordt ook op de website gezet) compleet in te vullen, te
ondertekenen en gescand voor 1 juni as te sturen aan Aris Jan van Ek (arisjanvanek@gmail.com).
Informatie naar Helma Stam: daarnaast verzoeken wij jullie om ook voor 1 juni as een bericht aan
Helma Stam (stam@sportentransplantatie.nl danwel Hoefblad 22, 7623CK Borne) te sturen met de
volgende informatie:
1.

een scan van je paspoort (llet op: deze moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn na
vertrekdatum)
2.
of je afwijkend van de groep reist (svp aangeven heen/terugreis danwel beide)
3.
of je een 1-persoons kamer wil (let op: extra kosten voor eigen rekening) danwel voorkeur voor
kamergenoot
4.
of je speciale dieetwensen hebt en zo ja welke
5.
voor welke sporten en onderdelen binnen die sport je inschrijft (zowel hoofd- als bijsport
opgeven !)
Betaling eigen bijdrage sporter en supporter: zoals aangegeven moet deze bijdrage uiterlijk op 15
mei as zijn overgemaakt. Voor de volledigheid hierbij de bankgegevens die ook op de SET website staan
vermeld (bij "contact"):
Stichting Sport en Transplantatie: IBAN: NL46ABNA0401084450
Medische formulieren: zoals wij nu kunnen zien zijn deze formulieren nog niet beschikbaar. Aan het
LOC is verzocht deze formulieren zo snel mogelijk beschikbaar te stellen in verband met doorlooptijd
ondertekening van jullie artsen. Zodra de formulieren beschikbaar zijn plaatsen we deze op de website.
Buddy systeem: inmiddels is iedereen geinformeerd en gekoppeld aan een buddy voor het stellen van
vragen, onduidelijkheden etc. Indien dit niet het geval is overleg dan even met je sport coordinator.
Teambuilding dag 30 mei as.:
Alle deelnemers van de WTG Mar del Plata (sporters, supporters en staf ) worden op zaterdag 30 mei om
14.00 uur verwacht op de Voortse Vallei, Hunnenweg 16, Voorthuizen. Hun telefoonnummer is
0342-471661.
De teambuilding dag duurt tot ongeveer 20.30 uur. Een deel van het programma zal buiten plaatsvinden;
neem makkelijk zittende kleding mee (geen SET sportpak) en wandelschoenen.
Tot zover de laatste berichtgeving. Mochten er weer nieuwe berichten zijn dan houden we jullie per mail
op de hoogte. Hou svp ook de SET website en de website van Mar del Plata in de gaten !
Veel succes met de verdere voorbereidingen !
Met sportieve groet,
Wouter Schuwirth
Team Manager NL

