INFO BULLETIN WTG 2023 - 02
15 april 2021

Beste Sporter,
Op vrijdag 25 april is de inschrijving voor de World Transplant Games van 2023 in Perth
geopend. Dit is de zogenaamde Early Bird Inschrijving waarmee je een (beperkte) korting krijgt
op de inschrijving voor de Games.
Dit bulletin beschrijft de zes stappen die je moet nemen voor deelname en inschrijving.
Voldoen aan de voorwaarden
Inschrijven voor deelname
Een hotel boeken
Een vliegreis boeken
Een Visa aanvragen
Een medische formulier aanvragen
Alle kosten tijdig hebt betaald
In de bijlage vind je informatie over kosten, hotels en belangrijke date in de aanloop naar deze
World Transplant Games van 2023.
Tijdschema Inschrijven en deelname
Kosten deelname WTG 2023
Hotelkosten
VRAAG: Is er algemene sponsoring voor de WTG 2023 ?

VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN
Elk (donateur)-lid van Sport en Transplantatie kan deelnemen aan deze Games als hij of zij:
-

Minimaal 1 jaar getransplanteerd is
Een medisch akkoord krijgt van zijn of haar arts
In 2022 en 2023 de donatie voor wedstrijdsporter (€60,-) heeft voldaan.
Op voldoende en veilige wijze kan deelnemen aan zijn sport *

* Deze laatste eis vraagt een interpretatie over wat veilig en voldoende is. Veilig betekent dat
je zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen aan de sport kunt deelnemen. Bij twijfel
overleg je met je arts. Voldoende betekent dat je de sportregels kent en de sport zodanig
beoefent dat je de sportbeoefening van anderen niet negatief beïnvloedt. Voldoende betekent
niet dat je een medaillekandidaat moet zijn, elke deelname is een prestatie. Om medailles te
kunnen behalen moet je echter wel een behoorlijk hoog niveau hebben, maar medailles halen is
geen voorwaarde voor deelname en ook zonder medailles zijn de WTG een bijzondere ervaring.
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INSCHRIJVEN VOOR DEELNAME
Online inschrijven kan tot 15 februari 2022, maar de Early Bird inschrijving (met korting) sluit
per 15 oktober. Je hoeft nog niks te betalen. Uitschrijven kan kosteloos tot een bepaalde
datum (Kosten en betaaldata vind je in de bijlage, bewaar die goed). Inschrijven doe je via:
Home | World Transplant Games Perth 2023
(plak als de link niet werkt https://worldtransplantgames.org/ in de zoekbalk)
Neem de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ga naar de website via de link hierboven.
Kies uit het top-menu Participate > Registration
Klik op de gele button <Click Here to Registrate>, je komt op de GMS site
Op die site zie een inloggebied (naam en password), klik op de grijze button <Register>
Je komt nu op een nieuwe pagina, vul de velden in, kies <Team>.
Klik op akkoord en vul de rest in. Accommodatie en reisgegevens mag je later invullen.
klik op Save. (Je kunt nu later terugkomen en aanvullen)
Je krijgt een email dat je geregistreerd bent, met die gegevens kun je later aanvullen.
Je kunt alvast de sporten invullen waaraan je deelneemt, je kunt dat later aanvullen,
door opnieuw in te loggen via → Login)
10. Als je alle gegevens en sporten hebt ingevuld, klik je op <Submit>. Je hebt je nu
aangemeld voor de WTG 2023.
De teammanager krijgt bericht dat je bent ingeschreven, hij controleert alle gegevens en
neemt indien nodig contact op. Als je vragen hebt, stuur dan een email naar
vanmaurik@transfit.nl met onderwerp WTG2023 VRAAG

EEN HOTEL BOEKEN
Je kunt op twee manieren een hotel boeken:
1. Er zijn hotels beschikbaar via het WTG comité in Perth. De boeking daarvan loopt via
OZACCOM en de teammanager. Er zijn twee soorten hotels met een variërende prijsklasse.
Als je hiervan gebruikt maakt, kom je met je teamgenoten in hetzelfde hotel (of staan de
hotels vlak bij elkaar). Als je deze hotels boekt, is vervoer van en naar het vliegveld en naar
de sportaccommodaties geregeld. De hotels vind je in de bijlage.
Wij hebben een reservering voor deze hotels gemaakt. Als je van deze mogelijkheid
gebruik wil maken, stuur dan een email met aankomt- en vertrekdata, het soort hotel en
aantal personen per kamer naar vanmaurik@transfit.nl. Betaling gaat via Sport en
Transplantatie. Voor het hotel moet je wel eerder een deel van de boeking voldoen:
➔ 10 procent bij boeking en 40 procent voor 15 oktober 2022.
Where to stay | World Transplant Games Perth 2023
2. Je kunt ook zelf een hotel boeken. Dat kan via een reisbureau of via OZACCOM.
In dat geval organiseer je je reservering en betaling zelf. Ook het vervoer ter plekke moet
je dan zelf regelen.
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EEN VLIEGREIS BOEKEN
De vliegreis naar Perth duurt tussen de 24 en 36 uur afhankelijk van het aantal tussenstops. Je
gaat daarbij 6 uur vooruit in de tijd. Als je op vrijdagmorgen vertrekt kom je op zaterdag
middag of -avond aan. Wij adviseren je om minimaal 1 dag extra te nemen om bij te komen
van de reis.
Je kunt op dit moment nog GEEN vliegreizen boeken naar Perth in april 2023. De
vliegtuigmaatschappijen gaan de prijzen binnenkort bekend maken. We verwachten dat dat
boeken vanaf eind mei mogelijk is. Een vliegreis (heen en terug) kost, als je nu zou vliegen,
tussen de € 1000 en € 1500 per persoon. Vanwege de internationale ontwikkelingen is het
bijzonder moeilijk om te voorspellen wat de prijzen voor volgend jaar zullen zijn. (Wij
verwachten dat ze zullen stijgen)
DE GROEPSREIS: Wij proberen een groepsreis te organiseren, bij voorkeur met enige
korting of sponsoring. Dat blijkt nu nog niet mogelijk. Mocht het wel gaan lukken krijg
je z.s.m. bericht. Als dat uiterlijk 1 oktober 2022 nog niet gelukt is, zullen we die
pogingen staken en moet je de reis zelf organiseren.

EEN VISA AANVRAGEN
Om naar Australië te reizen is een geldig paspoort nodig en is een visum verplicht. Een
paspoort moet op 15 april 2023 nog minimaal 6 maanden geldig zijn (een verloopdatum later
dan 15 oktober 2023). CONTROLEER dit bij het lezen van dit bulletin direct om onaangename
verrassingen te voorkomen (NU DUS !).
Je kunt vanaf 3 maanden voor vertrek een Visum aanvragen, eerder heeft geen zin. Het Visum
is dan niet meer geldig. Je krijgt van ons tegen die tijd informatie hoe je dat het beste kunt
doen. Het is mogelijk om dat online te doen, je krijgt daarvoor een link
Noot: Je moet COVID gevaccineerd zijn. Wij hebben gevraagd of er een vervaldatum voor geldt.

EEN MEDISCHE FORMULIER AANVRAGEN
De Medische formulieren zijn nog niet beschikbaar, je kunt ze vanaf 15 oktober 2022
downloaden via https://worldtransplantgames.org/. Voer de volgende vier stappen in:
1.
2.
3.
4.

Download het formulier
Ga met dat formulier naar jouw arts en vul het volledig in
Vul de gegevens ONLINE in via de link (deze krijg je later)
Stuur een PDF of scan van het formulier op naar vanmaurik@transfit.nl *

* Wij houden alle formulieren beschikbaar voor de Teamstaf in een Dropbox voor gebruik
indien nodig. Deze worden uiterlijk 1 maand na het einde van de WTG 2023 verwijderd

ALLE KOSTEN TIJDIG HEBT BETAALD
Je kunt alleen meedoen als je op tijd hebt betaald. Alle betalingen gaan via de penningmeester
van Sport en Transplantatie, tenzij je een hotel of vliegreis zelf hebt geregeld. Omdat het om
internationaal betalingsverkeer, MOET je uiterlijk 2 weken voor de deadline hebben betaald
zodat wij ook tijdig kunnen betalen. (in de bijlage vind je zowel onze als jouw deadline.)
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Bijlagen:
SCHEMA INSCHRIJVEN EN AANMELDEN

Datum of deadline

Gebeurtenis of actie

15 april 2022

Aanvang Early Bird Inschrijving

15 mei 2022

15 oktober 2022

Verwachte datum mogelijkheid voor
boeken vliegreizen
Deadline bepalen mogelijkheden
voor een groeps vliegreis
Deadline Early Bird Inschrijving

15 oktober 2022

Invullen Medische formulieren

1 oktober 2022

15 November 2022

Betaling Early bird bijdrage

Jouw deadline
(indien relevant)

Indien NEE, zelf vliegreis
boeken
15 oktober 2022

Voor 1 november 2022

17 februari 2023

Laatste kans Inschrijving WTG

17 februari 2023

Laatste mogelijkheid Online invullen
medische fomulier
Betaling Deelnamebijdrage WTG

Voor 1 februari, zodat wij
kunnen assisteren.
20 februari 2023
Afhankelijk afspraken en
kosten

15 April 2023

Verwachte vertrek eventuele groeps
vliegreis
Aanvang WTG 2023

21 april 2023

Sluiting WTG 2023

22 april 2023

Terug eventuele groeps vliegreis

27 februari 2023
12 april 2023
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15 februari 2023

Aankomst in NL
op 23 april

KOSTEN DEELNAME WTG 2023
De Fee (bijdrage) is inclusief sporten, deelname transport en deelname aan drie speciale
events: de Openingsceremonie, Culturele avond en Gala diner. Hotel en verblijfkosten zitten
daar niet bij (dat was bij eerder WTG’s wel het geval).
Type
Volwassen Deelnemer
Levende Donor of Donor Family deelnemer
Volwassen Supporter
Jeugd Deelnemer (13 - 17 jaar)
Jeugd Supporter (13 - 17 jaar)
Jeugd Deelnemer (4 -12 jaar)
Jeugd Supporter (4 - 12 jaar)
Supporters jonger dan 3 jaar

Early Bird
AU-$ 852
AU-$ 682
AU-$ 682
AU-$ 682
AU-$ 545
AU-$ 426
AU-$ 341
AU-$ 0

Normaal
$ 895
$ 724
$ 724
$ 716
$ 580
$ 447
$ 362
AU-$ 0

Kosten zijn in Australische dollars, de koers is nu +/- 0,70 Eurocent per AU dollar, maar dat kan variëren.

Familie of bekenden die een ‘levende’ donor van een nier, lever of stamcel zijn, kunnen
deelnemen aan vijf speciale onderdelen (5 km hardlopen, 50 meter vrije slag zwemmen en een
atletiek driekamp: 100 meter, balwerpen en verspringen). Als zij willen meedoen kunnen zij zich
als supporter aanmelden (hoeft dus niet als deelnemer).
Het is mogelijk om je inschrijving af te melden. Je krijgt dan de bijdrage voor inschrijving terug
of een deel daarvan. Er gelden drie data voor een Refund.
Afmelden tot en met
Afmelden tussen
Afmelden vanaf

Tot en met 4 februari 2023
5 februari en 4 maart
Vanaf 5 maart 2023

100 % Refund
80 % Refund
Geen Refund

Afmelden om medische reden is wel kosteloos, je krijgt dan het volledige bedrag terug (minus
mogelijk koersverlies). Je moet dan wel een varklaring van een arts opsturen.

HOTELKOSTEN
Je boekt in Perth hotels per nacht, waarbij je uit moet gaan van 8, 9 of 10 nachten. Onze
voorkeur is om als groep bij elkaar te verblijven. Je betaalt per hotelkamer en in beginsel
verblijf je met een teamgenoot op de kamer, tenzij je bij het inschrijven anders aangeeft. Er
zijn twee types van hotelverblijf mogelijk.
Hotel Type
3 * Hotel
4 * Hotel

Kamer
AU -$ 110
AU - $ 139

Ontbijt (p.p.)
AU -$ 10 tot 15
AU - $ 10 tot 15

Kosten zijn in Australische dollar. Als je met zijn tweeën op een kamer verblijft deel je de kosten.

Dit zijn de hotels waar we op dit moment kamers hebben aangevraagd:
Comfort Inn & Suites Goodearth Perth
(LOW 3 * Hotel)
Quality Hotel Ambassador Perth
(LOW 3 * Hotel)
Mercury Perth
(HIGH 4 * Hotel)
Novotel Perth Langley
(HIGH 4 * Hotel)
Op de website vind je vanaf maandag 25 april een overzicht van alle beschikbare
hotels op de WTG 2023. (de PDF file is te groot om mee te sturen)
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Stuur voor hotelboeking een email naar vanmaurik@transfit.nl met de volgende gegevens
1. Jouw naam
2. Eventuele naam van je kamergenoot of partner
3. Naam hotel (LET OP, zie noot *)
4. Dag van aankomst
5. Dag van vertrek
6. Of je de kamer alleen wil of wil delen.
7. Eventuele bijzonderheden.
* Er zijn per niveau twee soorten hotels beschikbaar, wij krijgen als Nederlands team van
elke type een van de twee geserveerde hotels toegewezen.

VRAAG: IS ER EEN ALGEMENE SPONSORING VOOR WTG 2023?
NEE, op dit moment niet. Wij moeten jullie nu melden dat je voor deelname aan de WTG 2023
in Perth niet kunt rekenen op Sponsoring vanuit stichting Sport en Transplantatie. De
mogelijkheden voor sponsoring zijn afgelopen jaren sterk afgenomen. Komt er toch voldoende
sponsoring beschikbaar, dan krijgt elke deelnemer een gelijke bijdrage. Er bestaan geen
selectiecriteria meer voor de bijdrage bij deelname. We zullen dat melden voordat je de
uiteindelijke betaling moet doen. We verrekenen dat, afhankelijk van het moment, in de
betalingen voor deelname, vliegreis of hotelkosten die je aan de penningmeester moet
voldoen.
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