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Inschrijven voor wedstrijden en de financiële afhandeling per 2015 

Inleiding 
Beatrix draait volledig op vrijwilligers. Om de werklast voor een aantal van hen te verminderen gaat 
de procedure rondom de inning van de wedstrijdbijdragen veranderen. Deze verandering geldt 
voorlopig alleen voor de volwassen leden. 
 
Wat gaat er veranderen? 
Voortaan wordt het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijd na de wedstrijd per automatische 
incasso geïnd van de bankrekening van de ploegvertegenwoordiger van elke ploeg (of de skiffeur). De 
ploegvertegenwoordiger verrekent zelf het door hem betaalde bedrag met de roeiers, zonder 
tussenkomst van Beatrix. Er worden alleen inschrijvingsverzoeken geaccepteerd die vergezeld gaan 
van de naam van een ploegvertegenwoordiger die Beatrix een incassomachtiging heeft verstrekt. 
 

Wat verandert niet? 
De inschrijving voor de wedstrijd en de betaling van de inschrijfgelden aan de wedstrijd gevende 
vereniging wordt geregeld door de inschrijfcoördinator. 
Stuur de aanmelding uiterlijk 1 week vóór de sluitingsdatum van de inschrijving naar de coördinator 
via inschrijven@ervbeatrix.nl. 
Vermeld bij je inschrijvingsverzoek de volgende gegevens: 

 Naam van de wedstrijd 

 Veld waarin gestart wordt, bijvoorbeeld HVC 4*, DV8+ 

 Namen van de roeiers, van boeg naar slag, stuur 

 naam van de boot 

 optioneel: coach(es) 

 NIEUW: De ploegvertegenwoordiger (i.v.m. incasso van het inschrijfgeld)  
 
De kosten voor botentransport worden door de vereniging gedragen.  
MAAR: bij combiploegen waarbij Beatrix de boot levert en dus het transport regelt en een andere 
vereniging de inschrijving voor haar rekening neemt, zal als compensatie voor de gemaakte 
transportkosten het inschrijfgeld in rekening worden gebracht aan de Beatrix-roeier(s) in die 
combiploeg. Als Beatrix de inschrijving regelt, zullen de inschrijfkosten van de combiploeg ook 
volledig worden doorbelast bij de Beatrix-roeier(s) uit die combiploeg.  
 
Informatie over sluitingsdata inschrijvingen 
Op de website van de KNRB staat per wedstrijd informatie over de sluitingsdata van de inschrijving. 
Ga naar: http://inschrijvingen.knrb.nl/nl/  
Op die pagina vind je een overzicht van de wedstrijden waarvoor de inschrijving al geopend is. Je ziet 
bijvoorbeeld: 

Inschrijvingen open 

6 wedstrijden 

Naam 
Sluiting 

inschrijvingen 
Eerste wedstrijddag # ploegen Inschrijvingen 

38ste Gyas-Hunze 

Race 
01-02-2015 20:00 14-02-2015 5 

 

Twentsche 

WinterWedstrijden 
07-02-2015 20:00 15-02-2015 23 

 

40e Van Oord 16-02-2015 20:00 21-02-2015 1 
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WinterWedstrijden 

Saurus International 

Regatta 
23-02-2015 23:59 28-02-2015 0 

 

11e Ganze Regatta 25-02-2015 23:59 07-03-2015 0 
 

Blasphemy 2015 21-02-2015 23:59 07-03-2015 0 
 

 

Als je op de betreffende wedstrijd klikt, of op het (hierboven niet zichtbare) icoon in de kolom 
inschrijvingen, wordt een nieuwe pagina geopend. Rechtsboven op die pagina staat een tab met het 
woord "Informatie". Klik daarop. Je krijgt dan alle informatie over de wedstrijd zoals uitgeschreven 
velden, eventuele afwijkende bepalingen, bloktijden, inschrijfbedragen. 
 
Wedstrijdcontract 
Zorg er ook op tijd voor dat alle roeiers, de stuur en de coach(es) een wedstrijdcontract hebben 
geregeld. De huidige wedstrijdcontracten blijven gelukkig geldig, maar als er nieuwe roeiers in een 
ploeg worden opgenomen (bijvoorbeeld doorstroming vanuit instructie), controleer dat dan dus op 
tijd. Het aanvragen van het wedstrijdcontract voor de betreffende roeier(s) gaat via de secretaris.  
Het inschrijven van een ploeg lukt alleen als van alle ploegleden (dus ook de stuur en de coach) een 
wedstrijdcontract geregistreerd staat in het KNRB-inschrijfprogramma. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ignace van den Heuvel wedstrijdcommissaris@ervbeatrix.nl  
Taco Spätgens penningmeester@ervbeatrix.nl 
Marjolein Arps en Wendy Janssen inschrijven@ervbeatrix.nl 
Mirjam Treffers secretaris@ervbeatrix.nl  
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