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Voorwoord
Met enige regelmaat nemen er (jeugd)spelers namens de Nederlandse Go Bond (NGoB) deel
aan (buitenlandse) toernooien. De NGoB heeft in die gevallen de verantwoording om er voor
te zorgen dat begeleiding en eventuele verzekeringen goed zijn geregeld. In dit document
wordt vastgelegd hoe de uitzending, namens de NGoB, naar toernooien is geregeld.

De focus ligt op het uitzenden van jeugdspelers. Deze groep dient te allen tijde begeleid te
worden. Indien er volwassenen worden uitgezonden die namens de NGoB worden begeleid,
dan is wat in dit document is vastgelegd ook van toepassing.

Met dank aan de Nederlandse Dambond voor het beschikbaar stellen van hun brochure
“Begeleiding bij meerdaagse toernooien” waaruit geput kon worden voor dit document.
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Gebruikte Termen
Term Omschrijving
Begeleider(s) De persoon of personen die namens de NGoB de selectie bijstaan.
Bestuur Het bestuur van de Nederlandse Go Bond
Delegatie Begeleiders en de Selectie
Evenement Een go-gerelateerde activiteit waarvan het Bestuur vindt dat er een

Delegatie namens de Nederlandse Go Bond heen gestuurd dient te
worden. Dit kan een toernooi zijn of een Culturele activiteit.

Gevolg Alle personen die niet tot de Delegatie behoren en wel met deze
groep meereizen (of op persoonlijke titel deelnemen aan hetzelfde
evenement als de Selectie).

Groep Delegatie en Gevolg
Procedure VOG Indien de Delegatie jeugd jonger dan 18 jaar bevat selecteert de

NGoB alleen Begeleiders die een Verklaring Omtrent het Gedrag
kunnen overleggen. Deze prodecure beschrijft wat dat inhoudt.
Indien de Delegatie louter bestaat uit volwassenen dan kan het
bestuur afzien van een Begeleider (met een VOG).

Proces Bewaking
Documentatie

De Secretaris heeft de taak om de jaarlijkse review van de
procedures rondom de uitzending te initiëren. Dit is geen onderdeel
van deze procedure maar van het bovenliggende proces Bewaking
Documentatie.

Reservespelers Indien een speler van de Selectie niet kan deelnemen aan het
evenement wordt een Reserversespeler tot de Selectie toegelaten als
vervanger indien dit nog mogelijk is. Reservespelers behoren niet
tot de Selectie.

Selectie De spelers die zich gekwalificeerd hebben of aangewezen zijn om
aan een bepaald evenement deel te nemen.

Team Captain De Team Captain is een Begeleider die door het Bestuur is
aangewezen en die de leiding heeft over de Delegatie. 

Toernooireglement Het reglement dat door de Team Captain is opgesteld en waaraan de
leden van de Delegatie zich te houden hebben.

Uitzendovereenkomst Een contract tussen de NGoB en een lid van de Delegatie waarin de
afspraken over de uitzending naar een Evenement worden
vastgelegd.

Uitzendreglement Beschrijft de rolverdeling tussen Bestuur, Team Captain en de rest
van de Delegatie rondom de deelname aan een Evenement.

Verzorger Ouder of Voogd van een minderjarig lid van de Selectie
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Versiebeheer
Versie Datum Auteur Opmerkingen
0.9 14-07-2009 Ronald Verhagen Zo goed als klaar: ter beoordeling aan het bestuur

gezonden.
1.0 06-10-2009 Rob Friederichs Alle wijzigingen geaccepteerd, lay-out

aangepast, apart document omtrent de procedure
als hoofdstuk ingevoegd.

De laatste versie van dit document (1.0) is goedgekeurd in de Bestuursvergadering van 6
oktober 2009.
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1. Inleiding
Er zijn diverse redenen waardoor er een uitzending namens de NGoB volgt. De meest voor de
handliggende redenen voor uitzendingen zijn:

 Deelname van de Nederlandse Kampioenen aan het Europese of Wereld
Kampioenschap

 Op uitnodiging van een buitenlandse bond of organisatie
 Een speciaal evenement

Het bestuur bepaalt naar welke evenementen een delegatie wordt afgevaardigd.

1.1. Doel van dit document
In dit document worden de regels en procedure rondom uitzendingen vastgelegd. Het is de
bedoeling dat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt (en weten wat er van de
anderen verwacht mag worden).

1.2. Doelgroep
De inhoud van dit document is voor iedereen bedoeld die betrokken is bij het uitzenden van
spelers namens de NGoB. Dit betreft de volgende groepen: Bestuur, Begeleiding en Selectie,
Gevolg en Verzorgers.

1.3. Wat valt er binnen het reglement
Op alle namens de NGoB begeleide uitzendingen zijn de afspraken in dit document van
toepassing. Het betreft afspraken over:

 Taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden van het bestuur van de NGoB
 Taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden van de Begeleiders
 Taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden van de Selectie
 Gedrag
 Samen optrekken en reizen
 Afspraken met spelers en begeleiders (ouders) die op eigen initiatief meegaan
 Maatregelen indien afspraken worden geschonden
 Communicatie (wie, wanneer, wat)

1.4. Wat valt er buiten het reglement
Een aantal zaken wordt niet behandeld in dit document. Het betreft hier:

 In dit document wordt niet vastgelegd hoe er bepaald wordt wie er uitgezonden
worden en hoe de begeleiding er uit ziet. Het bestuur, de topsport- of de
jeugdcommissie bepaalt dit. Voor een aantal uitzendingen naar toernooien is er
bijvoorbeeld een (punten-) reglement waarin vastgelegd wordt wie worden
uitgezonden.

 Deelnemers en begeleiding krijgen over het algemeen een vergoeding. Over de mate
waarin en of dit van toepassing is wordt hier niet ingegaan. Per evenement wordt dat
door de het bestuur van de NGoB vastgesteld.
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1.5. Tijdspad
In Figuur 1 wordt in grote lijnen de planning van de activiteiten rondom een evenement
aangegeven. Voor vaste terugkerende evenementen kan de voorbereiding al eerder beginnen
zelfs als de Selectie nog niet vaststaat en de omvang ervan bijvoorbeeld wel.

Start 
evenement

3 maanden
te gaan

Selectie , Reserve 
Spelers en 
Begeleiders zijn 
bekend .

2 maanden
te gaan

1 maand
te gaan

Afspraken zijn 
gemaakt en de reis 
is geboekt

De Team Captain 
heeft contact met 
alle reisgenoten 
gehad en heeft 
informatie verstrekt 
over het 
evenement . 
Namens het 
Bestuur neemt hij 
ook de financiële 
zaken door .

Heenreis

Evenement

Terugreis

Evaluatie
(na 2 weken )

Figuur 1: De planning rondom het evenement

1.6. Speciale omstandigheden
Het komt voor dat de tijdslijn in Figuur 1 niet van toepassing is. Dat kan gebeuren als de
uitnodiging voor een evenement laat binnenkomt of als om één of andere reden de
kwalificatie van spelers voor een evenement laat plaatsvindt. In deze gevallen wordt dit
reglement zo goed mogelijk gevolgd. De planning is ruim zodat in voorkomende gevallen de
activiteiten en in een korter tijdsbestek uitgevoerd kunnen worden. Als er afgeweken wordt
van de normale procedure, dan wordt dit bekend gemaakt bij belanghebbenden. 
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2. Procedure
De procedure wordt in Figuur 2 weergegeven. De stappen uit de procedure zijn genummerd.
Deze nummers komen overeen met de paragraafnummers van hoofdstuk 2.

Proces Bewaking Documentatie : 
Jaarlijks agenderen op 
bestuursvergadering

Uitzending op de 
agenda (via 

uitnodiging of 
bestuurslid )

Positief besluit

Besluit , criteria en 
voorstel Delegatie

Zoeken 
Begeleiders

Organisatie 
evenement 

inlichten

Team Captain 
organiseert 

uitzending volgens 
reglement

Ja

Einde

Uitzend -
overeenkomst

Procedure 
Verklaring omtrent 

Gedrag

Evaluaties

Nee

Procedure 
Uitzendingen

Uitzendreglement

1

2

3

4

5

6

Figuur 2: Overzicht van de procedure Uitzendingen
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2.1. Uitzending op de agenda 
Het bestuur houdt een kalender bij van evenementen waarvan zij vindt dat er een Delegatie
namens de NGoB aanwezig moet zijn. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het
inbrengen van Evenementen die binnen hun taakgebied vallen. Een aantal Evenementen keert
periodiek terug (EK, WK, ING cup…) en voor andere evenementen geldt dat de organisatie
ervan (onverwacht) een uitnodiging stuurt.

2.2. Besluit, criteria en voorstel Delegatie
De kalender met Evenementen wordt tijdens de bestuursvergadering behandeld. Van nieuw
aangemelde evenementen bepaalt het bestuur tijdig, bij voorkeur 3 maanden voor uitzending,
of er een Delegatie wordt afgevaardigd namens de NGoB.

Indien uitzending gewenst is stelt het bestuur vast wie binnen bestuur verdere acties uit gaat
zetten. Verder stelt het bestuur vast:

 Wie het verantwoordelijke Bestuurslid wordt voor de uitzending
 Welke middelen er zijn en of er sprake is van een eigen bijdrage voor leden uit de

Delegatie
 Welke voorwaarden er gesteld worden aan deelname
 Omvang en samenstelling Delegatie met een voordracht van personen:

• Die geschikt zijn als Team Captain en/of Begeleider
• Als lid beoogd lid van de Selectie
• Als overig lid van Delegatie

 Indien nodig worden er reservespelers aangewezen
 Wie er benaderd gaan worden om de uitzending te coördineren (Team Captain en

eventuele overige begeleiders)
 Of er bijzonderheden zijn waardoor het nodig is om af te wijken van het

uitzendreglement
 Indien nodig een formulering van de opdracht die de Team Captain krijgt
 Of de informatie over het Evenement al voldoende (van kwaliteit) is.

De vergadering kan ook ad-hoc belegd zijn indien de periode tot het evenement kort is.

2.3. Organisatie van het evenement Inlichten
Ongeacht of de beslissing om een Delegatie te sturen positief of negatief is, gaat er een bericht
naar de organisatie van het evenement. 

2.4. Positief besluit
Keuzemoment: beslissing is genomen.

2.5. Zoeken Begeleiders
Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de uitzending gaat binnen het lijstje mensen dat
geschikt wordt geacht om Team Captain te zijn op zoek naar iemand die deze taak op zich wil
nemen. Indien er buiten de Team Captain meer Begeleiders nodig zijn dan overleggen de
Team Captain en het betrokken bestuurslid over de personen.
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Indien minderjarigen deel uitmaken van de Delegatie worden er extra eisen gesteld aan de
Begeleider(s). De Nederlandse Go Bond eist van alle Begeleiders een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG). De procedure is beschreven in bijlage 1.

2.6. Team Captain organiseert uitzending volgens reglement 
De Team Captain krijgt de opdracht om de uitzending te organiseren. De informatie die de
Team Captain ontvangt is wat het Bestuur in paragraaf 2.2 heeft vastgesteld. Het Bestuurslid
en de Team Captain maken werkafspraken over voortgang en op welke momenten er contact
nodig is.
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3. Taakverdeling

3.1. Het Bestuur
Indien spelers begeleid worden namens de NGoB, dan zoekt het bestuur passende
begeleiding. In de meeste gevallen zal de begeleiding bestaan uit één persoon. Als er een
grotere groep jeugdspelers wordt uitgezonden kunnen er meer begeleiders worden
meegestuurd. In alle gevallen wijst het bestuur een Team Captain aan. Deze persoon draagt de
verantwoording voor het slagen van de uitzending op organisatorisch gebied.

Het Bestuur bepaalt samen met de Team Captain hoeveel begeleiders er zullen meegaan.
Daarnaast geeft het Bestuur de Team Captain de volgende informatie mee:

 De samenstelling van de Selectie
 De contactgegevens van de deelnemers in de Selectie. Voor minderjarigen zijn dit de

ouders of is dit de voogd.
De gegevens van het evenement zover die bekend zijn; echter minimaal:

o e-mailadres van de organisatie of van een contactpersoon 
o wanneer en waar het evenement plaatsvindt

 Het geld en de middelen die beschikbaar zijn alsmede wie bepaald hoe deze worden
ingezet.

 De gegevens van Reservespelers en wat er van hen verwacht wordt
 Bijzonderheden, zaken die anders lopen dan normaal

Voorwaarden vanuit Bestuur die altijd van toepassing zijn en waar de Team Captain op toeziet
dat er aan wordt voldaan zijn:

 De Team Captain is verantwoordelijk voor de gehele Delegatie van de NGoB en biedt
een helpende hand aan het Gevolg (bijvoorbeeld meereizende ouders en/of deelnemers
aan het evenement die niet in de Selectie zitten).

 De methode van vervoer is openbaar vervoer, tenzij vooraf schriftelijk toestemming
van het Bestuur verleend is voor ander methode van vervoer.

 Een reisverzekering voor de leden van de Delegatie is verplicht
 Het gebruik van drugs door leden van de delegatie is verboden. Het Gevolg wordt

gevraagd of ze zich hier ook aan willen houden.
 De voorwaarden van uitzending worden duidelijk gecommuniceerd met alle

betrokkenen 
 De leden van de Delegatie houden zich aan de (huis-) regels zoals die opgesteld zijn

door de organisatie van het evenement en afgesproken zijn met de Team Captain te
houden.

 Bij foutief gedrag van een lid van de Delegatie heeft de Team Captain het recht
maatregelen te nemen.

 De Nederlandse Go Bond stuurt geen kinderen zonder adequate Begeleiders naar
buitenlandse toernooien. Als de begeleiding niet geregeld kan worden zullen er geen
jeugdspelers namens de NGoB deelnemen aan het betreffende toernooi. Begeleiders
zijn in bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Zie bijlage 1 voor de
procedure.

 Afhankelijk van de grootte en samenstelling van de selectie bestaat de groep
Begeleiders uit meer dan alleen de Team Captain. De richtlijn is dat er per 5
jeugdspelers één begeleider meegaat. Bij een Selectie die bestaat uit volwassenen
volstaat in principe de Team Captain.
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3.2. Begeleiders
De begeleiders hebben als eerste belangrijkste taak dat de voorwaarden worden geschapen
waardoor de Selectie maximaal presteert tijdens het evenement. De Team Captain heeft de
leiding en bereidt de missie voor. De eventuele extra begeleiders zullen voornamelijk tijdens
de uitzending actief zijn. 
De Begeleiders zijn er voor de deelnemers. Als de deelnemer klachten of vragen heeft over de
toernooileiding, de slaapkamer, een tegenstander of wie of wat dan ook, dan kan de deelnemer
hiermee altijd terecht bij de Begeleiders. De Begeleiders zoeken dan een passende oplossing
of beantwoorden de vraag. 
Meereizende ouders die geen begeleider namens de NGoB zijn, nemen (vanzelfsprekend) een
begeleidende rol op zich. Er worden afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen
begeleiders en ouders.

3.2.1. Team Captain
De Team Captain is verantwoordelijk voor slagen van de missie, niet voor het behaalde
resultaat. Het bestuur besteedt de organisatie van de reis en het verblijf uit aan de Team
Captain. De missie is geslaagd als de Delegatie tevreden terug kijkt op de reis.

Nadat de Team Captain contact gehad heeft met het bestuur en de benodigde informatie heeft
ontvangen kan deze persoon aan het werk. De Team Captain:

 Onderhoudt contacten met
o Het bestuur over hoe de groep Begeleiders is samengesteld, de voortgang en

eventuele bijzonderheden
o De organisator van het evenement over accommodatie en programma
o De Delegatie en het Gevolg over

 Wie gaan er mee
 Beschikbare accommodatie
 Reisschema

o De Selectie en/of hun ouders of voogd over 
 Eventuele vergoedingen en eigen bijdrages
 Te maken afspraken (vastgelegd in een toernooireglement)

o De Reservespelers over de globale gang van zaken en tot wanneer er verwacht
wordt dat zij stand-by staan

 Maakt met meereizende ouders, die geen Begeleider zijn, afspraken over de
taakverdeling. De algemene afspraken staan vermeld in hoofdstuk 4. De bijzondere
afspraken over het betreffende evenement of lid van de Selectie worden in de
uitzendovereenkomst opgenomen.

 Verzorgt de reispapieren (tickets, visa e.d.)
 Controleert dat de leden van de delegatie een reisverzekering hebben
 Communiceert naar de betrokken (Delegatie en Gevolg) over:

o wie er uitgezonden worden
o wat de aanleiding voor uitzending is (welk evenement)
o op basis waarvan een deelnemer geselecteerd is om lid te worden van de

Selectie

3.2.2. (Overige) begeleiders
In speciale gevallen of als er een grotere groep wordt uitgezonden zal de begeleiding uit
meerdere personen bestaan. Als alleen een Team Captain als begeleider meegaat, voert hij ook
de taken die hieronder genoemd zijn uit. De begeleiders letten er op dat de Selectie

 Zich sportief opstelt
 De juiste persoonlijke aandacht krijgt door
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o de leden te motiveren
o het organiseren van Go-technische advies: commentaar van Profs of sterke

spelers
 Afspraken nakomt
 Regels van het evenement eerbiedigt
 Zich gedraagt
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4. Algemene afspraken

4.1. De NGoB
Het bestuur van de NGoB zorgt er voor dat de begeleiders van uitzendingen waarbij er
minderjarigen in de Selectie zitten in het bezit zijn van een Verklaring van geen Bezwaar. 

4.2. Team Captain en begeleiders
De Team Captain is de leider van de missie, vertegenwoordigd de NGoB tijdens de uitzending
en is verantwoordelijk voor de Delegatie.
Dit betekent dat de Team Captain de uitzending voorbereidt en tijdens het evenement er voor
zorgt dat de Selectie zich kan concentreren op het go-spel. Indien nodig kan de Team Captain
maatregelen treffen. Het lid of de leden uit de Selectie waarop de sanctie van toepassing is
accepteren de sanctie. 

Bij grote uitzendingen wordt de Team Captain bijgestaan door extra begeleiders; de
activiteiten om de uitzending succesvol te laten zijn worden gedeeld.

4.3. Gezag over minderjarig lid van de Selectie
De Verzorger heeft te allen tijde de verantwoording over de minderjarige. De Team Captain
zal niet tegen de het gezag van de Verzorger ingaan mits het de gemaakte afspraken in dit
reglement of de uitzendovereenkomst raakt. De Team Captain heeft het recht om maatregelen
zoals genoems in paragraaf 4.5 te nemen,

4.4. Alcohol en drugs
Het nuttigen van alcohol is slechts met mate toegestaan en dan alleen voor volwassen
deelnemers. Het mag de prestaties niet nadelig beïnvloeden. Het meenemen en nuttigen van
drugs is verboden. 

4.5. Maatregelen
De Team Captain heeft het recht om tijdens het evenement maatregelen te nemen indien een
deelnemer zich niet aan de regels houdt of zich niet weet te gedragen. De maatregelen die de
Team Captain kan treffen zijn:

 De deelnemer verplichten zijn excuses aan te bieden
 Uitsluiten van de rest van het toernooi.
 Kamerarrest of verplicht verblijf op een plaats of in buurt van een begeleider tijdens

de rest van de toernooipartijen
 Een andere passende maatregel

De Team Captain stelt de organisatie van het evenement op de hoogte indien de maatregel de
deelname aan het evenement beïnvloed.
Indien de Verzorger van de deelnemer in de Groep meereist wordt de maatregel ook aan deze
persoon medegedeeld. De maatregel op zich staat niet ter discussie de details van de
uitvoering worden overlegd met de Verzorger.

Het Bestuur legt na het horen van alle betrokkenen eventueel extra sancties op of rehabiliteert
de deelnemer. Sancties die het bestuur kan opleggen zijn:

 Uitsluiting van toekomstige uitzendingen voor een bepaalde periode
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 Verhalen van (een deel van) de kosten
 Royement van het lidmaatschap van de NGoB
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5. Heenreis

5.1. Schema
De Team Captain heeft de reis en het reisschema voorbereid. Het reisschema voorziet in een
bufferzone. Als er moet worden gevlogen of een trein wordt genomen wordt er niet gewacht
op personen die te laat komen. Het reisschema wordt gevolgd. De Team Captain beslist of er
een alternatief gezocht wordt voor de laatkomer(s).
Het reisschema voorziet in een duidelijk moment waar de jeugdige deelnemers van de
Selectie worden overgedragen aan de Begeleiders. Per deelnemer kan dat een ander moment
of een andere plaats zijn.

5.2. Samen reizen
De Groep reist samen. Inchecken, de douane passeren, een plekje zoeken in de trein e.d.
gebeurt gezamenlijk.
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6. Tijdens het Evenement

6.1. Organisatie
De Begeleiders overleggen bij aankomst met de organisatie van het evenement over de gang
van zaken tijdens het evenement. Er wordt ook besproken welke bijzonderheden er zijn met
betrekking tot het eten. Het kan zijn dat de organisatie van het evenement een
informatiebijeenkomst heeft ingepland met alle Team Captains waarbij de huishoudelijke
regels aan de orde komen. 
Met de organisatie wordt afgesproken dat als er problemen zijn met betrekking tot de leden
van de Selectie of Gevolg er eerst contact wordt opgenomen met de Team Captain. 
De Team Captain geeft de informatie voor zover van toepassing door aan de leden van de
Groep.

6.2. Programma
Het is een taak van de Begeleiders om steeds de indeling van de volgende ronde te
achterhalen. Indien het programma bekend is dienen de spelers hierover te worden ingelicht.

6.3. Ritme
De Begeleiders zorgen ervoor dat de Selectie zich houdt aan de bedtijden zoals die zijn
afgesproken. Voorkom het nachtbraken van de spelers desnoods door spelers die bij elkaar op
de kamer slapen, te scheiden. 
Onder ritme valt ook het consequent dragen van kleding die past bij de plaatselijke
omstandigheden. Verkoudheid, verbranding, muggensteken en voedselvergiftiging verlagen
de concentratie en dus de prestatie. 

6.4. Teamspirit
Go is een individuele sport. Daarom is het een goede zaak om het groepsgevoel te stimuleren.
Dit kan de spelers op een positieve manier beïnvloeden. Het dragen van uniforme kleding en
het gezamenlijk dingen doen zoals ontbijten, dragen hiertoe bij. 

6.5. Inspanning en ontspanning
Analyseren is een bezigheid die net zo vele energie vergt als het Go-spel zelf. De Begeleiders
zorgen ervoor dat er voldoende tijd is voor ontspanning.
Om de spelers te weerhouden van het teveel analyseren, is het aan te bevelen om te zorgen
voor ontspanning die niets met Go te maken heeft en niet inspannend is. Een pakje kaarten of
de Oud Hollandse spelletjesdoos kunnen al genoeg zijn. 

6.6. Technische begeleiding
De Team Captain zorgt ervoor dat de Selectie commentaar krijgt op de gespeelde partijen of
dat zij (kunnen) deelnemen aan de door de organisatie geplande educatieve momenten.
Afhankelijk van het evenement en de speelsterkte van de Begeleiders kan de speltechnische
ondersteuning worden georganiseerd.

6.7. Pieken en dalen
De emotionele toestand van de leden van de Selectie is minstens zo belangrijk als de behaalde
resultaten. De Begeleiders houden emoties in de gaten. Het motiveren van en het zorgen voor
de juiste afleiding voor de leden Selectie is hier van belang. 
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6.8. Sancties
Indien een speler zich niet houdt aan de afspraken in het uitzenddocument en/of onredelijk
gedrag vertoont dat onacceptabel is dan moet het van te voren duidelijk zijn dat daar sancties
op volgen. De sancties worden in het uitzenddocument opgenomen. Bijvoorbeeld dat de
NGoB zich het recht voorbehoud (een deel van) de kosten met betrekking tot het toernooi op
de in overtreding zijnde deelnemer te verhalen.
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7. Na het Evenement

7.1. Terugreis
De terugreis vindt plaats op dezelfde manier als de heenreis. De Begeleiders houden hierbij
rekening met export- en importbeperkingen en het feit dat niet alle souvenirs als zodanig
worden beschouwd door de douane. 

7.2. Verslag
Na het evenement wordt er door de Team Captain een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
binnen een week na terugkomst ingeleverd bij de het bestuur van de NGoB. Het verslag dient
(mede) ter evaluatie van de uitzending. Het verslag bevat minimaal:

 Algmene gang van zaken
 Behaalde resultaten
 Verstandhouding binnen de Delegatie en met het Gevolg
 Relatie met de organisatie van het evenement
 Bijzonderheden
 Eventueel getroffen maatregelen of sanctie met een beschrijving van de aanleiding en

het weerwoord van degene(n) waarop dit van toepassing was. In het geval van een
getroffen maatregel of opgelegde sanctie zal de Team Captain op zijn laatst de dag na
terugkomst van het evenement het bestuur (mondeling) op de hoogte stellen.

 Verbetervoorstellen voor toekomstige uitzendingen

7.3. Evaluatie en besluiten
Het verslag van de Team Captain wordt binnen het bestuur besproken en er wordt beslist wat
er met de aanbevelingen van de Team Captain wordt gedaan. 
Indien er sprake was van een maatregel of sanctie tegen een (aantal) leden van de Selectie dan
zal het bestuur binnen twee weken na terugkomst de betrokkenen melden hoe de verdere
afhandeling zal zijn. De normale gang van zaken zal zijn dat een Bestuurslid, de Team
Captain, het betrokken lid uit de selectie en zijn ouder(s) een gesprek hebben over het
incident.
Maximaal een week na het gesprek zal het Bestuur haar definitieve besluit kenbaar maken.
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Bijlage 1: Verklaring omtrent het gedrag (Verklaring van goed gedrag)

De NGoB verlangt van begeleiders van Jeugdspelers dat zij een “Verklaring omtrent het
Gedrag” (VOG) hebben. Dit wordt ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd. Een
Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt een aspirant Begeleider aan door een ingevuld
aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar men staat
ingeschreven.

Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag kent de volgende stappen:
1. De aspirant Begeleider ontvangt het aanvraagformulier van de NGoB. De NGoB

vraagt om deze om de verklaring vraagt. De NGoB geeft op het formulier aan wat het
doel van de aanvraag is: begeleiding van en onderwijzen van (minderjarige) personen
op buitenlandse reizen namens de NGoB.

2. De aspirant Begeleider vult zijn deel van het formulier in en levert dit in bij de
gemeente. Als het formulier bij de gemeente wordt ingeleverd moet een geldig
identiteitsbewijs worden overlegd.

3. De gemeente stuurt de aanvraag door aan het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag (COVOG). Deze instantie beslist over en geeft namens het Ministerie van
Justitie de VOG’s af. De VOG kent geen geldigheidsduur. De NGoB zal echter vragen
om een nieuwe VOG als deze ouder is dan 5 jaar. 

4. De aspirant Begeleider geeft de beslissing door aan de NGoB. Indien de aspirant
Begeleider geen VOG krijgt en/of deze niet overlegt aan de NGoB dan kan de persoon
in kwestie niet optreden als Begeleider.
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Bijlage 2: Standaard vragenlijst vooraf

Het Bestuur levert per deelnemer de onderstaande informatie aan:

Naam
Straat
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres

De Team Captain stelt elke deelnemer de volgende vragen:

Wat zijn je verwachtingen voor het toernooi?
Ben je vegetariër of heb je andere afwijkende eetgewoontes?
En je mee reizende ouder?
Gebruik je medicijnen? 
Hoe laat ben je gewend om naar bed toe te gaan? 
Hoe reageer je op een teleurstelling/ verlies?
Kun je zwemmen?
Met wie wil je graag op de kamer slapen?
Zijn er nog zaken die wij moeten weten?
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Bijlage 3: Voorbeeld van een uitzendovereenkomst

Dit toernooireglement is geldig voor alle deelnemers aan <het evenement> in <Plaatsnaam>
dat gehouden wordt van <datum> tot en met <datum>. Van alle deelnemers wordt verlangd
dat ze het reglement lezen en ondertekenen. Indien de deelnemer minderjarig is, dan
ondertekend één van de ouders of de voogd van de minderjarige dit contract.

De heenreis en het Hotel
We verzamelen op <datum> tussen <tijd 1 en tijd 2> bij <verzamelpunt> op <vliegveld,
station o.i.d.>. Zorg dat je op tijd bent in verband met ons reisschema! Er kan niet gewacht
worden op laatkomers. Het reisschema staat hieronder in Tabel 1.

Tabel 1: Planning Reisschema
datum/tijd Actie
<datum> <tijd> Verzamelen
<datum> <tijd> Inchecken Schiphol
<datum> <tijd> Vertrek Vliegtuig
<datum> <tijd> Aankomst
<datum> <tijd> Busreis naar het Hotel
<datum> <tijd> Aankomst Hotel

Bij aankomst in het Hotel  krijgt iedereen tijd om zijn spullen naar zijn  kamer te brengen en
even rond te kijken in ons hotel. De kamerindeling is als volgt:

 kamer 1: Jan en Kees
 kamer 2: Henk en Piet
 kamer 3: Marie en Els

De dagindeling
Het speelschema tijdens het toernooi is zodanig dat er elke dag twee ronden worden gespeeld,
met uitzondering van woensdag en zaterdag want dan is er een speciale activiteit. De tijden
voor Groep A (tot 12 jaar) en Groep B (tot 18 jaar) lopen voor het grootste deel parallel. De
dagindeling is vermeld in Tabel 2.

Tabel 2: de dagindeling
Tijd Activiteit
08.00u opstaan
08.30u gezamenlijk ontbijt
09.30u  ronde 1
12.30u Gezamenlijke lunch en pauze*
14.30u ronde 2
18.30u gezamenlijk avondeten
21.00u naar kamer Group A**
22.30u lichten uit en slapen Groep A**
22.15u naar kamer Groep B**
22.45u lichten uit en slapen Groep B**

* Het is niet toegestaan om in de periode tussen de eerste en tweede ronde de directe
omgeving van de toernooizaal te verlaten!
** Deze tijdstippen dienen strikt te worden nageleefd. 
Op woensdag is er een excursie gepland: tijdens het toernooi wordt bekendgemaakt wat dit
inhoudt. Op zaterdag vindt de prijsuitreiking om 14.30 uur plaats. 

Alcohol en drugs
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Het nuttigen van alcohol is slechts met mate toegestaan en dan alleen voor volwassen
deelnemers. Het mag de prestaties niet nadelig beïnvloeden. Het meenemen en nuttigen van
drugs is verboden. 

Maatregelen
De Team Captain heeft het recht om tijdens het evenement maatregelen te nemen indien een
deelnemer zich niet aan de regels houdt of zich niet weet te gedragen. De maatregelen die de
Team Captain kan treffen zijn:

 De deelnemer verplichten zijn excuses aan te bieden
 Uitsluiten van de rest van het toernooi.
 Kamerarrest of verplicht verblijf op een plaats of in buurt van een begeleider tijdens

de rest van de toernooipartijen
De Team Captain stelt de organisatie van het evenement op de hoogte indien de maatregel de
deelname aan het evenement beïnvloed.

Het Bestuur legt na het horen van alle betrokkenen eventueel extra sancties op of rehabiliteert
de deelnemer. Sancties die het bestuur kan opleggen zijn:

 Uitsluiting van toekomstige uitzendingen voor een bepaalde periode
 Verhalen van (een deel van) de kosten
 Royement van het lidmaatschap van de NGoB

Speciale afspraken met betrekking tot <deelnemer>
In deze rubriek wordt specifiek voor iedere deelnemer een set afspraken vastgelegd. Het
betreft afspraken over bijvoorbeed:

 Medicijnengebruik
 Voeding
 …

Gelezen en akkoord bevonden

<naam van de Deelnemer of diens Voogd> <naam van Team Captain>
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