WTG addendum – Malaga, Spanje
van 25 juni – 2 juli 2017
Van:
Aan:
Datum:

Bestuur
Deelnemers aan de WTG Malaga, Spanje 2017
20 januari 2017

WTG kosten
Voor deelname aan de WTG 2017 zijn de volgende kosten en tegemoetkomingen vastgesteld:
1. Geen kosten voor:
a. Geselecteerde deelnemer jonger dan 17 jaar op het moment van aanvang van de
spelen. Deze dient begeleid te worden door minimaal één ouder, zie 2b;
b. Team Manager, Teamarts, Fysiotherapeut, Fotograaf en Webmaster.
2. Eigen bijdrage van € 500,00 voor:
a. Geselecteerde gesponsorde deelnemer;
b. Eén begeleider per deelnemer jonger dan 17 jaar;
3. Werkelijke kosten bij verblijf in het Hotel van:
a. € 1.300 voor niet gesponsorde deelnemers. (excl. eventuele early bird korting)
b. € 1.005 voor supporters: (excl. eventuele early bird korting)
4. Werkelijke kosten bij verblijf elders van:
a. € 970 voor niet gesponsorde deelnemers. (excl. eventuele early bird korting)
b. € 675 voor supporters: (excl. eventuele early bird korting)
5. De extra kosten voor een 1-persoonskamer zijn € 400/375 (early bird verschil)
6. Van de (gesponsorde) sporters wordt verwacht dat zij de gehele periode bij het team in het
hotel verblijven.
In de kosten zijn de volgende onderdelen opgenomen:
a. Inschrijfkosten LOC
b. overnachtingen in twee persoonskamer (25 juni tot 2 juli )
c. Teammanagement*
d. Jeugd jonger dan 17 jaar*
e. Jeugdbegeleiding*
f. Sport- en presentatiekleding*
g. Supporters shirts
h. Promotie en werving*
i. Teambuilding Administratie- en organisatiekosten*
*

Deze kostencomponenten zijn alleen in de kosten van de sporters opgenomen
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Extra overnachtingen:
Extra overnachtingen komen voor eigen rekening!
Registratie
Sporters en Supporters moeten zich zelf registeren voor 10 februari 2017 via de site
http://wtgmalaga2017.com/en/registration/
De sporters die op 20 januari 2017 bericht hebben gehad dat zij geselecteerde zijn en
gesponsord mee kunnen moeten zich vóór 10 februari 2017 aanmelden! Indien deze sporters
zich tussen 10 februari 2017 en 16 april 2017 aanmelden moeten zij zelf de extra kosten
betalen.
Supporters kunnen zich aanmelden vóór 16 april 2017. Ook zij krijgen een korting als zij zich
vóór 10 februari registreren.
Sporters en supporters die er voor kiezen niet in het hotel van het team te overnachten kunnen
dit boeken. De kosten hiervoor staan vermeld bij punt 3 en 4.
Er is uitsluitend vervoer tussen de geregistreerde hotels en de sportaccommodaties!
Van sporters wordt verwacht dat zij op de van te voren afgesproken plaatsen aanwezig.
Sporters zijn zelf verantwoordelijk dat zij de meest actuele informatie over het team en of de
sporten tot zich nemen. Het niet aanwezig zijn op de afgesproken plaatsen kan leiden tot
uitsluiting! Het verdient daarom aanbeveling dat sporter kiezen voor het hotel. Dit vergroot
bovendien het team gevoel en zorgt ook voor meer rust zodat je tot een optimale sportprestatie
kan komen.
SET krijgt via de WTG Malaga door wie zich heeft geregistreerd als sporter of supporter. SET
moet dan uiterlijk medio maart 25 % van de kosten betalen en uiterlijk eind april moeten alle
kosten betaald zijn anders vervalt de registratie. Deelnemers kunnen dus niet zelf betalen aan
de WTG. De WTG wil een aanspreekpunt voor het hele Nederlands team.
De penningmeester Pieter Dral zal de betaling regelen en iedere deelnemer of supporter een
rekening sturen voor de eigen bijdrage.
Naast de registratie moeten er ook nog andere formulieren ingevuld worden door de
deelnemers en de supporters. Zie hiervoor de site van SET en voor de supporters de site van
WTG Malaga voor de deelnemers. Alle formulieren moeten worden opgestuurd naar Aris Jan
Van Ek.
Dit jaar kunnen voor het eerst de naaste familieleden van de donor of levende donor ook mee
doen aan een sport. Zie http://wtgmalaga2017.com/en/donor-families-and-living-donorsinvited-to-take-part-in-wtg-2017/
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Kleding
Voor alle geselecteerden zal een beperkt kledingpakket worden aangeschaft, namelijk een shirt
en short. Voor de supporters is er een apart supportersshirt. Informatie over de kleding, de
maten en het moment van passen worden later bekend gemaakt.
Iedereen die aan een vorige WTG heeft deelgenomen wordt gevraagd zoveel mogelijk de
sportkleding te gebruiken die toen is uitgereikt. Helaas is het voor de geselecteerde sporters
die niet eerder deelgenomen hebben aan een WTG niet mogelijk om de oude kleding nog te
bestellen zoals eerder gemeld.

WTG datums
De volgende datums zijn vastgesteld:
Datum Omschrijving
20 januari 2017
10 februari 2017

1 april 2017
1 april 2017

Bekendmaking selectie
Sluiting Early Bird inschrijving. Bij latere inschrijving zijn de extra
kosten als gevolg van ‘late registration’ voor eigen rekening als sporter
voor die datum was geselecteerd.
Sluitingsdatum inschrijving supporters bij SET (zie SET website voor
inschrijfformulier)
Uiterste inleverdatum van de volgende documenten. Alle documenten
inclusief uitleg staan op de WTG Malaga website onder het kopje
‘Medical & Insurance’:
o Medische formulieren: in te vullen en te ondertekenen door de
eigen behandelend arts
o Kwalificatie verklaring: te ondertekenen door de sporter (info
volgt)
Documenten dienen voor genoemde datum te worden ingeleverd bij
ArisJan van Ek, vanek@sportentransplantatie.nl . Heb je vragen over het
invullen van de medische formulieren, neem dan contact op met team arts
Karin van Dael (vandaelc@yahoo.com .)
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15 april 2017
15 april 2017

16 april 2017

Eigen bijdrage sporter dient door SET ontvangen te zijn (zie SET
website voor bankgegevens)
Supportersbijdrage dient door SET ontvangen te zijn (zie SET website
voor bankgegevens)
NB 21 maart 2017 moet SET 25% betaald hebben en op 23 april moet
alles betaalt zijn aan LOC Malaga.
Sluitingsdatum verplichte registratie bij het LOC voor alle deelnemers en
supporters. Iedere sporter en supporter dient zichzelf te hebben opgegeven
op de WTG Malaga website voor deze datum. Kijk voor actuele
informatie en opening inschrijving naar deze website. Heb je vragen over
de registratie, neem dan contact op met vanek@sportentransplantatie.nl
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April of mei

Teamdag voor alle deelnemers (nadere info volgt)

Verdere aandachtspunten
Denk aan het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Dit is een eigen
verantwoordelijkheid en wordt niet collectief geregeld.
Het kan belangrijk zijn om te weten wat je zorgverzekering wel en niet in het buitenland dekt.
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