Procedure inschrijving spelers op internationale toernooien
Betrokken afdelingen/functionarissen: FZ, topsport, Bondscoach
Doel: inschrijven speler voor internationale toernooien zodat hij/zij hieraan kan deelnemen
Werkzaamheden:
Er zijn en 3 groepen inschrijvingen te onderscheiden;
1. Individuele inschrijvingen niet-selectiespelers
2. Individuele inschrijvingen selectiespelers, dit betreft de inschrijvingen voor toernooien
die wel binnen het door de Bondscoach bepaalde toernooiprogramma passen maar die
niet binnen de begroting van Badminton Nederland vallen
3. Inschrijvingen uitzendingen Badminton Nederland (uitsluitend voor selectiespelers), dit
betreft de inschrijvingen voor toernooien die passen binnen het door de Bondscoach
bepaalde toernooiprogramma en binnen de begroting van Badminton Nederland vallen
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1. Individuele inschrijvingen niet-selectiespelers
De spelers is verantwoordelijk voor zijn/haar inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving,
met uitzondering van de acties die de bond dient uit te voeren, te weten:
a. inschrijving bij de toernooiorganisatie
b. doorgeven van vluchtgegevens aan toernooiorganisatie (indien aangeleverd door de
speler)
c. accreditatie doorgeven aan de toernooiorganisatie
d. terugtrekken speler (na bericht van de speler)
e. visumaanvraag indienen bij toernooiorganisatie
f. innen borg
De bond (bureaumedewerker of vrijwilliger) voert bovenstaande uit op initiatief van de speler.
De speler dient dus zelf het volgende te doen:
 de bond verzoeken hem/haar in te schrijven (zie a.)
 borg overmaken (zie ‘Procedure borg inschrijving spelers internationale toernooien’)
 reis regelen (vervoer en verblijf)
 inschrijfgeld overmaken naar de organisatie (zie i.)
 doorgeven van vluchtgegevens aan bondsmedewerker/vrijwilliger (indien het officiële
hotel is geboekt)
 withdrawaldate (terugtrekdatum) in de gaten houden en tijdig aan de bond
terugtrekking doorgeven (zie d.)
 visum regelen (zie e.)

Alle informatie over de toernooien is te vinden op de sites van BWF en Badminton Europe.
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2. Individuele inschrijvingen selectiespelers
Het verschil is dat de inschrijving voor de selectiespelers pas gedaan wordt na toestemming van
de bondscoach.
De spelers is verantwoordelijk voor zijn/haar inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving,
met uitzondering van de acties die de bond dient uit te voeren, te weten:
g. inschrijving bij de toernooiorganisatie
h. doorgeven van vluchtgegevens aan toernooiorganisatie (indien aangeleverd door de
speler)
i. accreditatie doorgeven aan de toernooiorganisatie
j. terugtrekken speler (na bericht van de speler)
k. visumaanvraag indienen bij toernooiorganisatie
l. innen borg
De bond (bureaumedewerker of vrijwilliger) voert bovenstaande uit op initiatief van de speler.
De speler dient dus zelf het volgende te doen:
 de bond verzoeken hem/haar in te schrijven (zie a.)
 borg overmaken (zie ‘Procedure borg inschrijving spelers internationale toernooien’)
 reis regelen (vervoer en verblijf)
 inschrijfgeld overmaken naar de organisatie (zie i.)
 doorgeven van vluchtgegevens aan bondsmedewerker/vrijwilliger (indien het officiële
hotel is geboekt)
 withdrawaldate (terugtrekdatum) in de gaten houden en tijdig aan de bond
terugtrekking doorgeven (zie d.)
 visum regelen (zie e.)
Alle informatie over de toernooien is te vinden op de sites van BWF en Badminton Europe.
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3. Inschrijvingen uitzendingen Badminton Nederland
De bond is verantwoordelijk voor de inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving.
De bondsmedewerker/vrijwilliger dient dus het volgende te regelen:
a. inschrijving bij de toernooiorganisatie
b. doorgeven vluchtgegevens
c. accreditatie doorgeven aan de toernooiorganisatie
d. terugtrekken spelers
e. visum aanvragen
f. innen borg
g. boeken hotel
h. vervoer
i. betalen van inschrijfgeld
j. spelers voorzien van een toernooioverzicht
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WERKZAAMHEDEN DIE BIJ DE PROCEDURE HOREN:
a. Inschrijven
De bondsmedewerker/vrijwilliger ontvangt een mail of wel van de bondscoach voor
selectiespelers of wel van de speler zelf met het verzoek hem/haar in te schrijven voor
een toernooi.
BELANGRIJK! Individuele spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van
deadlines (inschrijving en withdrawal).
De bondsmedewerker/vrijwilliger schrijft deze speler(s) in via het
http://bwf.tournamentsoftware.com (zie ‘Handleiding inschrijven spelers toernooien via BWF
tournamentsoftware’).
b. Doorgeven vluchtgegevens
Als de spelers geboekt zijn in het officiële hotel dan mogen zij gebruik maken van het
vervoer dat door de toernooiorganisatie geregeld is. Dit geld zowel voor individuele
inschrijvingen als uitzendingen door Badminton Nederland. Spelers die gaan op
individuele basis dienen hun vluchtgegevens via mail topsport@badminton.l door te
geven. De bondsmedewerker/vrijwilliger zorgt er vervolgens voor dat deze informatie
wordt doorgegeven aan de toernooiorganisatie. In de toernooiuitnodiging staat
beschreven hoe/wanneer en aan wie deze informatie aangeleverd moet worden.
c. Accreditatie
In de toernooiuitnodiging staat vermeld hoe/of een accreditatie voor spelers/coaches
doorgegeven dient te worden. Dit kan door middel van een formulier/e-mail met of
zonder foto. Ook staat in de uitnodiging een datum wanneer deze accreditatie
aangevraagd moet zijn.
d. Terugtrekken speler/ster uit een toernooi
Bondscoach / individuele speler geeft per mail door via topsport@badminton.nl indien
een speler(ster) niet kan deelnemen aan een toernooi. Deze afmelding kan doorgegeven
worden tot 17.00 uur op de vrijdag voor sluiting van de withdrawaldate. De uiterste
withdrawaldates staan vermeld op de site van de BWF op de kalenderpagina en in de
toernooiuitnodiging. De bondsmedewerker/vrijwilliger meld deze speler vervolgens af
via het online inschrijfformulier via de BWF website. Meld een speler(ster) zich af na dat
de withdrawal gesloten is dan dient deze afmelding door de
bondsmedewerker/vrijwilliger doorgegeven te worden per mail aan de
toernooiorganisatie (de mailadressen staan in de toernooiuitnodiging) en een kopie van
de mail naar v.mahalingam@bwfbadminton.org . Afmelden na het verstrijken van de
withdrawaldate heeft een boete van de BWF tot gevolg. De hoogte van deze boete is
terug te vinden in de toernooiuitodiging.
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e. Aanvragen visa
Afhankelijk van het land waar het toernooi plaats vindt kan het zijn dat het noodzakelijk
is een visum aan te vragen. Spelers(ster) die zich inschrijven op individuele basis zijn zelf
verantwoordelijk voor het regelen van een visum, voor spelers die worden uitgezonden
door Badminton Nederland wordt dit centraal geregeld door de
bondsbureaumedewerker/vrijwilliger. Om te weten of het noodzakelijk is een visum aan
te vragen kun je een check doen op de website van het Cibt http://cibtvisas.nl/ . Als een
visum noodzakelijk is kan gebruik gemaakt worden van de diensten van het Cibt. Per land
zijn er verschillede procedures. Via de website van het Cibt is te vinden wat de
verschillende procedures zijn.
Meestal is ook een brief/bewijs van de toernooiorganisatie nodig om een brief aan te
vragen. Bij de toernooiuitnodiging zit ook een visumaanvraagformulier welke ingevuld
wordt door bondsbureaumedewerker/vrijwilliger voor alle deelnemers aan het toernooi
dus ook voor spelers die zich inschrijven op individuele basis.
LET OP! Spelers(sters) die zich inschrijven op individuele basis dienen na aanlevering
informatie door toernooiorganisatie via bondsbureaumedewerker/vrijwilliger zelf zorg te
dragen voor de verdere afhandeling van visumaanvraag.
f. Borg
De bondsmedewerker/vrijwilliger stuurt de ontvangstbevestiging van inschrijving door
naar de speler(s)/bondscoach. Aan individuele spelers wordt een borg gevraagd voor de
inschrijving (zie ‘Procedure borg inschrijving spelers internationale toernooien’). In deze
mail wordt ook aangegeven wanneer de withdrawal date is en tot wanneer men door
kan geven dat er terug getrokken moet worden. Momenteel is dit de vrijdag voor de
withdrawal date (deze is altijd op een zondag 2 of 3 weken voor de start van het
toernooi 16.59 Nederlandse tijd, dit is terug te vinden in het inschrijfformulier).
g. Boeken hotel
Iedere organisator van een toernooi kiest een of meerder hotels uit die zij als Officieel
hotel bestempelen. Deze officiële hotels hebben als grote voordeel dat de spelers
gebruik kunnen maken van het transport dat wordt aangeboden tijdens het toernooi
(vervoer van en naar het vliegveld/treinstation en vervoer tussen hotel en hal).
Individuele inschrijvingen
Ook voor individuele inschrijvingen is het mogelijk om in het officiële hotel te verblijven.
Deze dienen de spelers wel zelf te reserveren
Betalen
Dit kan op verschillende manieren:
 ter plaatse vaak met een creditcard
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 per bank: je ontvangt van de organisatie/hotel een factuur die je vooraf per bank
dient te voldoen
Uitzendingen Badminton Nederland
Er wordt door de bondsmedewerker/vrijwilliger gekeken welke hotels in de buurt zitten
van de sporthal en de prijzen worden vergeleken met de prijzen van het officiële hotel(s).
Belangrijks hierbij is wel dat ook de transportkosten mee gerekend dienen te worden
van hotel naar vliegveld/treinstation en tussen hotel en sporthal.
Aankomst en vertrekdatum worden bepaald door de data van het toernooi. Vervolgens
wordt een voorstel gemaakt door bondsmedewerker/vrijwilliger (inclusief prijzen). Deze
wordt vervolgens gestuurd naar de Algemeen manager ter goedkeuring. Na goedkeuring
zal bondsmedewerker/vrijwilliger het gekozen hotel boeken.
Betalen
Dit kan op verschillende manieren:
 ter plaatse: de bondscoach gebruikt zijn creditcard
 per bank: in dit geval dient de bondsmedewerker/vrijwilliger de ontvangen
factuur door te sturen naar de afdeling FZ. Zij zullen deze factuur vervolgens
voldoen
h. Vervoer
Het is afhankelijk van waar het toernooi wordt gehouden met welk vervoer de spelers
gaan. Het type vervoer wordt bepaald in overleg met de bondscoach. Uitgangspunt is zo
goedkoop mogelijk.
Auto – Hiervoor wordt gekozen indien de afstand te berijden is. Als de uit te zenden
groep niet groter is dan 8 personen (inclusief coach) kan overwogen worden een busje te
huren. Als er spelers zelf rijden dan ontvangen zij hiervoor reiskostenvergoeding (0,25
cent per km van papendal tot aan het hotel en terug). De speler(s) dienen hiervoor na
afloop van het toernooi een declaratieformulier in te leveren.
Trein – Deze optie is het afgelopen jaar niet gebruikt.
Vliegtuig – Hiervoor wordt gekozen indien de afstanden te groot zijn voor autovervoer.
Er zijn verschillende websites waar gezocht kan worden naar tickets: vliegwinkel.nl,
tix.nl, cheaptickets, skyscanner, worldticketcenter. Als er voor een grotere groep tickets
geboekt moet worden dan kan ook gebruik gemaakt worden van een reisbureau.
Zijn er tickets gevonden dan moeten de kosten hiervan goedgekeurd worden door de
Algemeen Manager. Na goedkeuring kunnen de tickets geboekt worden.
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Betalen
 Wordt er geboekt via een van de prijsvechtersites dan wordt gebruik gemaakt van
de creditcard van Badminton Nederland om de betaling te voldoen.
 Het reisbureau stuurt een factuur die door FZ afgehandeld wordt.
i. Betalen inschrijfgeld
Op de toernooiuitnodiging staat aangegeven wat de hoogte van het inschrijfgeld is. Het
inschrijfgeld moet betaald zijn voor aanvang van de te spelen wedstrijd. In de
toernooiuitnodiging staat ook aangegeven hoe dat dit betaald moet worden.
Contant
Individuele inschrijvingen: zij regelen dit zelf ter plaatse op het toernooi.
Uitzendingen Badminton Nederland: voor deze groep zorgt de bondscoach voor de
betalen van het inschrijfgeld. Hij zal in dit geval gebruik maken van zijn creditcard.
Per bank
Individuele inschrijvingen: zij zorgen er zelf voor dat het geld wordt overgemaakt naar de
organisatoren van het toernooi.
Uitzendingen Badminton Nederland
De bondsmedewerker/vrijwilliger stuurt een mail naar fz@badminton.nl met het te
betalen bedrag aan inschrijfgeld , de bankgegevens van het toernooi en de datum
waarop het geld overgemaakt moet worden. (houd hierbij rekening met het feit dat er 1x
per week op dinsdag betaald wordt)
j. Spelers voorzien van een toernooioverzicht
Voor uitzendingen door Badminton Nederland ontvangen de geselecteerde spelers en
bondscoach een overzicht met de belangrijkste toernooi informatie. Dit overzicht wordt
samengesteld door de bondsmedewerker/vrijwilliger. Dit overzicht bevat oa de volgende
informatie.
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VOORBEELD VAN TOERNOOIOVERZICHT
Hal
Putra Stadium ,Kuala Lumpur, Malaysia
Berjaya hotel
Berjaya Times Square Hotel,
Kuala Lumpur - Malaysia
1 Jalan Imbi
55100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel
: + 60 (3) 2117 8000
Fax : + 60 (3) 2143 3352
Email : bth.rsvn@berjayahotel.com
Website
Kamerindeling
Kamer
1
2
3
4

Naam 1
Rune Massing
Ruud Bosch
Eefje Muskens
Eric Pang

Naam 2

Naam 3

Koen Ridder
Selena Piek

Patty Stolzenbach

check
in
17-05
17-05
17-05
17-05

De kamers zijn betaald en geboekt tot 25 mei.
Dagvergoeding
25 euro per persoon per dag, deze zal door onze financiële afdeling op jullie rekening worden
gestort voor aanvang van het toernooi.
Reisschema
Heen
Rune, Patty, Selena, Eefje, Eric
Vertrek 16 mei vanaf Schiphol 11.15 uur SQ 323, aankomst 17 mei Kulala Lumpur International
Airport 08.50 uur SQ 5322
Koen/Ruud gaan op eigen gelegenheid
Terug
Rune (gaat zelf)
Patty, Selena, Eefje,Eric
vertrek 25 mei Kuala Lumpur International Airport 20.30 SQ 119, aankomst 26 mei 07.10
schiphol SQ 324
Koen/Ruud gaan op Eigen gelegenheid
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Vervoer
Is geregeld vanaf Kualalumpur International Airport
Visum
Er is geen visum nodig maar je moet wel rekening houden met onderstaande info
Geen visum benodigd voor een verblijf van maximaal drie maanden. De reiziger moet:
l In het bezit zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens zes maanden bij inreis, met
minimaal één lege visumpagina
l In het bezit zijn van bewijs van een retourvlucht of een vlucht naar de volgende bestemming
l In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming
l Een visum hebben voor het eerstvolgende visumplichtige land
l Beschikken over aantoonbare financiële middelen van ten minste US$ 500

Team Managers Meeting






Date:18 May 2013
Time:12 noon.
Venue:Berjaya Times Square Hotel
Umpires Briefing: 2.00 pm
Line judges Briefing:3.00pm

Overig
Website organisatie - klik hier
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