Inschrijfprocedure WK Nederland 2014
1. Het WK Nederland 2014 vindt plaats op zaterdag 14 & 15 juni 2014 op Sportpark Middenmeer
in Amsterdam Oost.
2. De inschrijving staat open voor de door FIFA erkende landen. (zie
http://www.fifa.com/worldfootball/ranking/index.html)
3. De bondscoaches die in deze sollicitatieprocedure zijn toegewezen hebben het recht in 2014
het land waarvoor zij zich hebben aangemeld te vertegenwoordigen. Vervolgens moeten zij
uiteraard nog wel voldoen aan de vervolgprocedures.
4. Na het WK Nederland 2014 zal er uitvoerig geëvalueerd worden, hierin wordt besproken hoe
de samenwerking met alle betrokken bondscoaches is ervaren. Indien de samenwerking naar
tevredenheid is verlopen zullen deze bondscoaches aanblijven voor de editie 2015.
5. Bij de inschrijving wordt ook een keuze gemaakt in welke klasse het team wil uitkomen, de
World Cup of de World League, waarbij de World Cup het hogere niveau is. Organisatie WK
Nederland beoordeelt en heeft de eindbeslissing over deze indeling. Dit zal de organisatie
onder andere doen naar aanleiding van de WK Nederland ranglijst. (zie
http://www.wknederland.nu/teams/)
6. Alle spelers en speelsters dienen op 14 juni 2014 de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
Tevens dienen de spelers van het team, of hun moeder of vader, geboren te zijn in het land
van het landenteam dat zij vertegenwoordigen tijdens het WK Nederland 2014.
Het bestuur van de Stichting Samen in Amsterdam is gerechtigd om hiervan bewijs/legitimatie
te verlangen en bepaalt uiteindelijk of een team toegelaten wordt tot het toernooi.
7. Spelerslijsten worden opgeslagen in het WK Nederland databestand en zodoende worden
spelers aan een land gekoppeld. Hiermee krijgt deze speler voor het WK Nederland die
nationaliteit. Zodoende kan deze speler de volgende edities niet voor een ander land uit
komen.
8. Inschrijving voor bestaande landen is mogelijk tot en met 2 maart 2014 en voor nieuwe landen
tot en met 1 april 2014 en geschiedt door middel van het betalen van het inschrijfgeld op de
rekening van Stichting Samen in Amsterdam en het insturen van het inschrijfformulier.
Het inschrijfgeld voor de heren bedraagt € 350,- en voor de dames € 300,Inschrijving is compleet als:
1. Het inschrijfgeld is bijgeschreven op de rekening van het WK Nederland, rekeningnummer:
IBAN NL93 RABO 0334452538 t.n.v. Stichting Samen in Amsterdam te Amsterdam onder
vermelding van WK Nederland + deelnemend land + bondscoach.
2. Het inschrijfformulier volledig digitaal ingevuld is ontvangen door het WK Nederland (via

max@wknederland.nu)
9. De bondscoachmeeting op 19 maart 2014 (onder voorbehoud) en de loting op nog nader te
noemen datum (medio mei) zijn verplicht. Afwezigheid van de bondscoach tijdens een van
deze meetings kan leiden tot uitsluiting van het WK Nederland 2014.
10. Spelerslijsten en spelersfoto’s dienen voor maandag 19 mei aangeleverd te zijn volgens het
format van WK Nederland. De spelersnamen dienen gekoppeld te zijn aan een herkenbare
pasfoto. Er dient een spelerslijst van maximaal 30 spelers ingediend te worden, inbegrepen zijn
7 reservespelers. De organisatie beveelt aan om onder deze 30 spelers minimaal 3 keepers te
selecteren. Tijdens het evenement in 2014 mogen maximaal 23 spelers uitkomen op het WK

Nederland. Dit is om het risico van te kort aan spelers door blessures, nacompetitie, etc op het
toernooi te beperken. Onder deze 23 spelers moeten zich minimaal 2 keepers bevinden.
11. De organisatie stuurt alle relevante spelerslijsten naar de bondscoaches terug ter controle. De
teams hebben tot uiterlijk zondagavond 26 mei om 00.00 uur de tijd om hierop te reageren
door een mail te sturen naar info@wknederland.nu. Klachten over spelerslijsten worden alleen
in behandeling genomen indien zij zijn voorzien van gegronde argumenten.
12. De bondscoach van het team waarover een klacht is ingediend wordt samen met de
bondscoach die de klacht heeft ingediend uitgenodigd op kantoor om hierover te spreken.
Deze bijeenkomsten zullen op 2, 3 en 4 juni worden gehouden in de avond.
13. Uiterlijk maandagochtend 9 juni 10:00 uur dient elke bondscoach te laten weten welke
(maximaal 23) spelers op de ingeleverde en goedgekeurde spelerslijst uiteindelijk zullen
uitkomen op het WK Nederland 2014. Mocht dit niet tijdig gebeuren, dan zal de organisatie de
laatste spelers op de lijst verwijderen tot het maximum van 23 spelers. (de nummers 24 t/m 30
zullen afvallen)
14. De ingeleverde spelerslijst en spelersfoto’s met 23 spelers zijn bindend voor het hele toernooi.
15. Teams hebben tot 1 april de tijd om hun inschrijving te annuleren middels een aangetekende
brief aan WK Nederland, Frankemaheerd 12, 1102 AN, Amsterdam. De inschrijfgelden worden
dan geretourneerd. Na 1 april is restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.
16. De organisatie van het WK Nederland houdt zich het recht voor om teams te weigeren en/of uit
te sluiten. Zowel voorafgaand aan- als tijdens het toernooi.

Samenvatting:
2 maart
1 april
1 april
20 maart
April/mei
Mei
19 mei
26 mei
2, 3 en 4 juni
9 juni
14 en 15 juni

Deadline inschrijven bestaande landen
Deadline inschrijven nieuwe landen
Deadline betaling deelname
Bondscoachmeeting (onder voorbehoud)
Oefenwedstrijden
Loting WK Nederland 2014 (datum nog te bepalen)
Spelerslijst inleveren
Reacties/controle spelerslijsten (voor 00:00 uur)
Besprekingen klachten spelerslijsten
Definitieve 23 spelers bekend bij organisatie WK Nederland
WK Nederland 2014

Amsterdam, 18 februari 2014

