INSCHRIJVINGSFORMULIER
WINTERCOMPETITIE 2019-2020

Give respect

MINIVOETBAL

Get respect!

winter 2019-2020

PLOEGNAAM: ………………………………………………………..
Naam & adres ploegverantwoordelijke:
………………………………………………………………………………

Een warme oproep voor respect

………………………………………………………………………………

voor de spelregels, medespelers,

………………………………………………………………………………

tegenstanders, scheidsrechters

E-mail:

…………………………………………………………….

en supporters.

Tel./GSM: …………………………………………………………….
Rijksregisternr:……………………………………………….………

FACTURATIEADRES:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
BTW:

…………………………………………………………….

BANKREK: …………………………………………………………….
(verplicht in te vullen ikv terugstorten waarborg)

Wenst deel te nemen aan de wintercompetitie
minivoetbal 2019-2020.
Datum & handtekening

Zonder respect geen sport,
Zonder respect, geen team,
Zonder respect geen minivoetbal, ...

MINIVOETBAL WINTER 2019-2020
DE COMPETITIE

DEELNAMEGELD

HOE INSCHRIJVEN?

De wintercompetitie start op maandag 2/09/2019 en
loopt tot eind maart 2020.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 175,00
(excl. € 50,00 waarborg).

Om in te schrijven moet u :
- het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend

De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Leieland,
De Vlaschaard en in sporthal De Mandelmeersen in
Oostrozebeke.
Er wordt gespeeld in verschillende reeksen, met stijgers
en dalers. Er worden maximaal 38 ploegen toegelaten.
De verzekering is ten laste van de deelnemers, maar kan
afgesloten worden via de organisatie (€ 69,00 voor 16
spelers voor het hele jaar van 1/04/2019 t.e.m.
31/03/2020). Verplicht vooraf te betalen!

Daarnaast betaalt u € 6,50 vóór aanvang van de wedstrijd.

terugbezorgen aan sportdienst Wielsbeke én
- het deelnamegeld (incl. waarborg) tijdig betalen
De inschrijving is pas definitief nadat het saldo van

SPORTDIENST WIELSBEKE
Hernieuwenstraat 14
8710 Wielsbeke
Tel.: 056/67.32.50
sportdienst@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be

€ 225,00 (€ 175,00 inschrijvingsgeld + € 50,00 waarborg)
en de eventuele verzekering van € 69,00
overgeschreven is op het rekeningnummer:

BE86 0910 2197 2650 AGB Wielsbeke,
Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke . Met vermelding van
“ploegnaam + mini winter 19-20”.
OPGEPAST:
- De uiterste datum van betalen is 23/08/2019.
- Zonder tijdige betaling kan er niet deelgenomen
worden aan de wintercompetitie

KALENDERVERGADERING
Noteer reeds de datum van de kalendervergadering in
uw agenda: donderdag 29/08/2019 om 20u.
Locatie: sporthal De Vlaschaard (aanwezigheid verplicht).

