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Nieuwsbrief 2: Waterpolostage 2014 
B en C jeugd, Barcelona - Spanje 

 
Beste WOC-Sporters en ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief voor de stage in Barcelona. De reis gaat definitief 

door en hieronder vind je informatie over de reis en het verblijf. 

 

Bus of vliegtuig? 

De bus! Het organisatiecomité heeft de afgelopen week diverse offertes voor bus en vliegtuig 

opgevraagd en onderhandeld. Op basis van deze offertes blijken de kosten voor het vliegtuig ca. 

€100 hoger uit te komen dan de bus. De bus heeft als voordeel dat je vertrekt vanaf Eindhoven en 

niet vanaf Amsterdam met het vliegtuig. Ook zijn de vertrektijden gunstiger. Nadeel is echter dat de 

busreis zo’n 16 tot 18 uur duurt. Daarom wordt er voor gekozen om vooral in de nacht te reizen. 

 

Financiën 

De kosten voor de stage komen op basis van de huidige inventarisatie hoger uit, op ca. €650 

maximaal. Het kan nog zakken naar €635 wanneer er nog meevallers zijn ten aanzien van de 

definitieve prijsstelling van de busmaatschappij. U moet echter rekening houden met €650,=. De 

reden dat het toch duurder wordt dan de €600 komt voornamelijk door de prijs van het hostel. Dit 

kost €350 per persoon. Je betaalt de €650 voor het totaal. Hiervoor krijg je: vervoerskosten naar 

Spanje en terug, vervoer tijdens de stage in Barcelona naar de trainingen en wedstrijden, verblijf 

voor zes nachten in hostel inclusief alle maaltijden, in de ochtend goed ontbijt en in de middag en 

avond een warme maaltijd (hebben de sporters nodig gezien het programma) en voldoende drinken 

tijdens de maaltijden, trainingen en wedstrijden. Een excursie in Barcelona, ontbijt op de terugreis, 

een T-Shirt en bovenal ...een prachtige waterpolostage op een bijzondere locatie. 

 

Kan ik met eigen vervoer? 

U mag het zelf bepalen, maar u betaalt een vaste prijs voor de stage. De prijs van de bus is een all-in 

prijs voor de reis. We hebben nu de stageprijs gebaseerd op het aantal  inschrijvingen waarop het 

besluit is genomen om de stage door te laten gaan en met de bus te gaan. Wanneer we toestaan dat 

mensen met eigen vervoer gaan reizen, dan wordt de prijs per persoon hoger. Dat geeft te veel 

schommelingen en onzekerheden in de prijsstelling. Om deze reden vindt er geen restitutie plaats 

van de betalingen, of wordt er korting gegeven, wanneer iemand toch besluit om zelf met het 

vliegtuig of de auto te gaan. Daarnaast vinden we, in het kader van teambuilding, dat de stage begint 

bij het vertrek en eindigt bij thuiskomst.  

 

Definitieve aanmelding 

Voor de definitieve aanmelding dien je voor 20 juli 2014 een aanbetaling te doen van €200 op 

rekeningnummer NL64 RABO 0157 7532 04 ten name van: Stichting WOC-Zuid Nederland onder 

vermelding van: Stage Barcelona en je voor- en achternaam.  

De tweede termijn dient voor 15 september betaald te worden. Het bedrag is dan maximaal €450.  
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Informatie moment van vertrek 

De definitieve vertrektijden en het draaiboek zijn nog niet bekend, maar u kunt er vanuit gaan dat de 

heenreis begint op zaterdag 18 oktober om ca. 22.00 uur.  De aankomsttijd is ca. 15.00 uur  

zondagmiddag, zodat we nog kunnen lunchen en een avondtraining kunnen hebben en de dag 

afsluiten met een maaltijd. Voor de heenreis dient iedereen een eigen ontbijtpakket mee te nemen. 

De terugreis is op zaterdagavond 25 oktober om ca. 22.00 uur. De aankomsttijd is dan ca. 15.00 uur 

in Eindhoven.  Voor de terugreis wordt voor een ontbijt gezorgd. 

De reden dat we zaterdag 18 oktober pas om 22.00 uur vertrekken is dat er nog 

competitiewedstrijden gespeeld worden. Volgens de huidige informatie moet iedereen om 22.00 

uur aanwezig kunnen zijn in Eindhoven. De reden voor de vertrektijd op de terugreis is dat we 

proberen nog een topwedstrijd te kijken. Hoe het er precies uit komt te zien is nog niet bekend, dat 

volgt later. 

 

Op te sturen: benodigde documenten voor 1 september 2014 

Om deel te kunnen nemen is het belangrijk om de volgende gegevens te sturen naar onderstaand e-

mailadres: 

1. Kopie van een GELDIG identiteitsbewijs op het moment van de stage! 

2. Kopie ziektekostenverzekering 

3. Calamiteitenformulier c.q. gezondheidsverklaring (zie bijlage 1) 

 

Planning 

o Nieuwsbrief 1: inventarisatie inschrijvingen (29 mei 2014 – 25 juni 2014)  

o Informatiebijeenkomst stage voor sporters en ouders: 28 juni 2014  

o Nieuwsbrief 2: definitieve prijsstelling en inschrijving 

o Eerste betalingstermijn €200: 20 juli 2014 

o Definitieve inschrijving deelnemers en trainers/begeleiders: 1 september 2014 

o Gegevens deelnemers op orde voor boeken busreis en stage:  half september 2014 

o 2de betalingstermijn: 15 september 2014 

o T-shirts: september/oktober 2014 

o 2de bijeenkomst voor ouders en sporters: begin oktober 2014  

o Verspreiding draaiboek Barcelona 2014: begin oktober 2014 

o Vertrek: zaterdag 18 oktober 2014 

o Terug: zondag 26 oktober 2014 

 

Vragen 

U kunt uw vragen digitaal aanleveren bij het secretariaat van WOC-Zuid op het e-mailadres  

zomerstage@woczuid.nl  o.v.v.  vragen stage 2014 met naam en team. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het organisatiecomité Barcelona 2014 
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