Nieuwsbrief 3: Waterpolostage 2014
Barcelona – Spanje, B en C jeugd
Beste WOC-Sporters en ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangen jullie de derde nieuwsbrief voor de stage in Barcelona. De voorbereiding van de
stage is in zijn laatste fase.

Tweede betalingstermijn
De kosten voor de stage komen uiteindelijk uit op €650. Hiermee komen we iets ruimer te zitten in
het budget voor de lokale kosten zoals eventuele metro en een extra versnapering.
We vragen iedereen de tweede termijn van €450 over te maken vóór 15 september 2014. Er is een
aantal dat de eerste termijn nog niet betaald heeft, zij hebben hier een apart bericht over ontvangen.
Van hen wordt verwacht dat ze het totale bedrag van €650 vóór 15 september 2014 betalen.
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL64 RABO 0157 7532 04 ten name van:
Stichting WOC-Zuid Nederland onder vermelding van: Stage Barcelona en je voor- en achternaam.
Draaiboek
Het draaiboek is op hoofdlijnen klaar. Op dit moment worden de details ingevuld, je moet dan
denken aan het plannen van de wedstrijden in Barcelona. Dit vraagt om een goede logistieke
afstemming. We hebben tijdens de stage de bus die ons naar Barcelona brengt tot onze beschikking,
en we proberen zoveel mogelijk teams met deze bus bij de wedstrijden te krijgen en daarmee het
openbaar vervoer te vermijden.
Het vertrek voor de stage is zoals eerder aangegeven zaterdag 18 oktober 2014 om 22.00 uur. Je
dient zelf voor een ontbijt te zorgen voor de zondagochtend. De terugkeer is gepland op zondag 26
oktober 2014 rond 15.00 uur in Eindhoven. Voor de terugreis wordt voor een ontbijt gezorgd.
Maat T-shirt en overige gegevens: voor 15 september 2014!
We hebben nog niet van iedereen de gevraagde formulieren ontvangen. Kijk in het overzicht of je
formulieren zijn ontvangen. Het kan zijn dat je wel iets verstuurd hebt, maar dat het niet ontvangen
is. Wil je je mail dan nog een keer versturen? Het gaat om de volgende gegevens die je moet 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)
Ook willen we de maat van je T-shirt hebben. Geef via de mail door wat de maat is van je T-shirt van
het WOC-Zuid. Dan zorgen we ervoor dat je weer een mooi stage-shirt krijgt.
Tweede informatiebijeenkomst voor ouders en sporters: 4 oktober 2014 om 09.00 uur
Zaterdag 4 oktober 2014 is er van 09.00 uur tot 10.00 uur de laatste bijeenkomst voor de stage.
Hierin worden zowel het draaiboek toegelicht als bijzonderheden besproken. Er is voor gekozen om
dit voor de aanvang van de trainingen te doen, zodat de sporters die in de middag al vroeg een
wedstrijd hebben niet in tijdnood komen.

Nieuwsbrieven
Dit jaar komen er geen nieuwsbrieven vanuit de stage. Wel wordt dagelijks via Facebook het
berichtenverkeer verzorgd door de leiding van de stage.
Annulering via eigen annuleringsverzekering
Het kan zijn dat je om onverwachte redenen op het laatste moment niet mee kunt met de stage. Dat
is in de afgelopen jaren nog niet eerder gebeurd en ook dit jaar hopen we voor iedereen dat dit niet
nodig is. Mocht het wel zo zijn dan kunnen we de overgemaakte bedragen niet terugstorten. We
hebben namelijk vaste bedragen afgesproken voor de reis en het verblijf. Mocht het zo zijn dat je
moet annuleren, dan dien je de kosten via een zelf af te sluiten annuleringsverzekering terug te
vorderen.

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

