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Algemene informatie

• De North Limburg Cup wordt georganiseerd door TVG Sports

• Het toernooi wordt al 14 jaar georganiseerd

• Dit jaar 107 teams uit 4 landen, relatief klein 

• Hoofdzakelijk Duitse, Deense en Nederlandse teams

• Gennep = thuisbasis, tentenkamp en diverse wedstrijden

• Overige locaties: Groesbeek 2x, Sint Hubert

• De North Limburg Cup is er voor meisjes en jongens

• Op zaterdag worden de poulewedstrijden gespeeld, min. 3 wedstrijden 

• Plaatsing- en finalewedstrijden zijn zondag

• Prijsuitreikingen zijn direct na de wedstrijden op zondag op de speellocaties
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Organisatie vanuit Zuidvogels;

Guido van Gestel

Gerard de Veen

Raymond Renes

Joop Gortemaker

Barbara Koetze

Rolf Wortelboer

Rolf van Essen

Vertrek en aankomst:

• Vrijdag 7 juni 18 mei wordt iedereen vanaf 15.30 uur verwacht op sportpark de 
Wolfskamer

• Zondag 9 juni omstreeks 21.30 uur verwachten we weer terug te zijn in Huizen.
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Deelnemers: 195 spelers, 29 begeleiders, 7 organisatoren 
Jongens:

• Zuidvogels(1) U-17 (JO17-1)

• Zuidvogels(2) U-17 (JO16-1)

• Zuidvogels(1) U-15 (JO15-1) 

• Zuidvogels(2) U-15 (JO15-2) 

• Zuidvogels(3) U-15 (JO15-3) 

• Zuidvogels U-14  (JO14-1)

• Zuidvogels(1) U-13 (JO13-1) 

• Zuidvogels(2) U-13 (JO13-2)

• Zuidvogels U-12 (JO12-1) 

• Zuidvogels(1) U-11 (JO11-1)

• Zuidvogels(2) U-11 (JO11-1)

Meisjes: 

• Zuidvogels(1) U-17 (MO17-1) 

• Zuidvogels(2) U-17 (MO17-2) 

• Zuidvogels U15 (MO15-1) 

• Zuidvogels(1) U-13 (MO13-1)

• Zuidvogels(2) U-13 (MO13-2) 
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Vervoer

• 1 x touringcar Huizen – Gennep v.v.

• 18 x 9-persoonsbusjes Huizen-Gennep v.v. en de lokale ritten

• 1 x bakwagen voor bagage

• 1 x bestelbusje voor bagage

• Eventueel eigen vervoer



Verblijf

• Tenten met houten vloer (splinters)

• Jongens en meiden gescheiden

• Extra luchtbed en/of reparatieset is handig

• Extra deken ook prettig

• Per tent 1 x stekker 

• Per team 15 Iphones dus verloopstekker mee is handig

• Ons tentenkamp bevindt zich centraal op sportpark Gennep

• De tentenkampen worden bewaakt door een gediplomeerde bewakingsdienst

• Er dient uiterlijk om 24.00 uur stilte te zijn.
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Arrangement a € 125,- wat krijgt een speler hiervoor?

• Vervoer Huizen –Gennep v.v.

• Locale transfers

• Ontbijt op zaterdag en zondag, verzorgd door TVG

• Lunches, verzorgd door Zuidvogelsopreis

• (water, frisdrank, bolletjes kaas/worst, snelle jelle, zakje chips en stukje fruit)

• Dagelijks water/frisdrank/chips (niet onbeperkt)

• BBQ zaterdagavond

• Buffet vrijdagavond en zondagavond

• Toernooishirt

• Met dank aan alle sponsoren!
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Belangrijk

• De begeleiders zijn gedurende het toernooi verantwoordelijk voor hun eigen team

• Begeleiders kunnen kunnen altijd rijden

• Alle begeleiders zullen organiserende en faciliterende taken hebben

• Corvee/afval: ook het tenten kamp dienst steeds opgeruimd en schoon te zijn. 

• BBQ; hier is het de bedoeling dat je als begeleider van het team helpt met bakken 
voor je eigen team. 

• Allergieën en ander dieetwensen zijn met betreffende ouders besproken

• De wensen zijn doorgegeven aan de organisatie.
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Begeleiderscultuur en alcoholgebruik 

• U bent niet op vakantie, we verwachten een actieve bijdrage
• Begeleiders corrigeren spelers
• Gedragsregels spelers staan op de website
• Organisatoren grijpen in bij calamiteiten en wangedrag van spelers / begeleiders
• Gevolg = schorsen en verwijderen toernooi en maatregel Zuidvogels
• Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan onder de 18 jaar. 
• Handhaving s.v.p. door begeleiders. 
• Vanuit Zuidvogels wordt er dit jaar alleen frisdrank meegenomen

Is alcohol nu verboden voor begeleiders? 
Een verbod willen we niet opleggen, maar we willen wel vragen hier zorgvuldig en 
op een goede manier met alcohol gebruik om te gaan.
Je bent en blijft verantwoordelijk voor je team, ook als je nog in auto zou moeten 
stappen vanwege een calamiteit.  
Let op: je hebt de verantwoording over andermans kinderen.
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Bagage

• wedstrijdtenue, sokken, scheenbeschermers, trainingspak, keepershandschoenen

• Luchtbed, kussen, slaapzak, sloop

• Kleding voor overdag, ‘s avonds en ‘s nachts.

• Toiletspullen/badslippers, handdoek

• Zwemkleding/handdoek

• Zonnebrandcrème, pet, medicijnen, plastic zak voor natte spullen

• Zakgeld max. € 10 per dag

• Het ‘s nachts koud zijn, een extra fleecedeken is dan wel fijn



Diversen

• 16 busjes halen donderdagavond in Friesland
• 16 busjes wegbrengen maandag in Friesland
• Tot 18:00 meereizende ouders welkom in tentenkamp, daarna spelers/begeleiders
• Eigen vervoer: wie rijdt zelf?
• Spelers die later komen i.v.m examens/kamp
• Samen uit, samen thuis
• Lokale ritten: brengen gaat voor halen i.v.m. op tijd beginnen
• Inzetten busjes voor teamactiviteit kan, in overleg
• Douchen zo veel mogelijk op speellocatie
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Meer informatie

www.zuidvogelsopreis.nl

www.northlimburgcup.com

Draaiboek

De begeleiders ontvangen voorafgaand aan het toernooi en draaiboek.

Draaiboek en deze presentatie ook te downloaden op de website!

www.zuidvogelsopreis.nl

http://www.zuidvogelsopreis.nl/
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Kosten en baten

Totale inkomsten TVG totaal Transport totaal Voedsel totaal Diversen Shirts Beg. Vestjes
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Ontwikkeling kosten pp  en  begeleidersopbrengst pp 

Kosten totaal pp Kosten TVG pp Kosten transport pp begeleidersopbrengst/beg.



2016 2017 2018 2019

Aantal teams 17 12 11 16

Teambijdrage 23.320,00€  16.280,00€  15.280,00€  24.545,00€                                      

Begeleiderbijdrage 1.435,00€     1.580,00€     1.170,00€     1.150,00€                                        

Donatieteams 250,00€                                            

Teamsponsoren 6.450,00€     3.600,00€     3.300,00€     6.525,00€                                        

Totaal teamgegenereerd 31.205,00€  21.460,00€  19.750,00€  32.470,00€                                      

Org. Sponsoren 150,00€        150,00€        600,00€        1.050,00€                                        

Totale inkomsten 31.355,00€  21.610,00€  20.350,00€  33.520,00€                                      

Deelname speler 110,00€        125,00€        

Deelname begeleider 35,00€           50,00€           

Spelers 213 148 130 193

Begeleiders 45 29 22 36

Org. 1 2 3 2

Totaal 259 179 155 231

TVG inschrijven 1.400,00€     1.175,00€     1.250,00€     1.840,00€                                        

TVG verblijf 18.881,00€  13.210,00€  12.012,00€  18.607,00€                                      

TVG totaal 20.281,00€  14.385,00€  13.262,00€  20.447,00€                                      

Transport totaal 4.554,00€     3.498,00€     3.268,00€     7.350,00€                                        

Voedsel totaal 1.200,00€     1.200,00€     1.400,00€     1.800,00€                                        

Diversen 450,00€        250,00€        250,00€        450,00€                                            

Shirts 3.873,00€     3.000,00€     2.920,00€     4.440,00€                                        

Beg. Vestjes 1.400,00€     -€               -€               -€                                                  

Totaal uitgaven 31.758,00€  22.333,00€  21.100,00€  34.487,00€                                      

RESULTAAT -403,00€       -723,00€       -750,00€       -967,00€                                          

Kosten totaal pp 122,62€        124,77€        136,13€        149,29€                                            

Kosten TVG pp 78,31€           80,36€           85,56€           88,52€                                              

Kosten transport pp 17,58€           19,54€           21,08€           31,82€                                              

Team sponsoren p team 379,41€        300,00€        300,00€        407,81€                                            

begeleidersopbrengst/beg. 31,89€           54,48€           53,18€           31,94€                                              

Opbrengst sponsoren 6.600,00€     3.750,00€     3.900,00€     7.575,00€                                        

Resultaat corrigeren met ca 700 euro BTW teruggave hoodies.



Tot vrijdag 7 juni, we hebben er zin in!
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