
 Belgische Golfbiljart Bond V.Z.W.

        LIGUE BELGE DE BILLARD GOLF a.s.b.l. www.bgbgolfbiljart.be
      Maatschappelijke zetel:  Kortestraat 22 te 3053 Haasrode / gerechtelijk arrondissement:  Leuven / ondernemingsnr. 409053750

                 AANVRAAG

 NATIONALE  INRICHTING

Vak 1:  In te vullen door het aanvragend verbond / club. 

Het verbond / club verzoekt hierbij de BGB om toelating

tot het organiseren van een nationale inrichting, en wel als volgt:

1  INRICHTING:    Kampioenschap van België   20

   Provinciaal kampioenschap   20 provincie: O.VL. - W.VL. - beide VL.

schappen wat niet past ANT. - BRA. - LIM.

Deze inrichting wordt aangevraagd ten voordele van verbond / club:

Correspondentieadres:

Naam verandwoordelijke verbond / club:  

Straat: n°.   bus:   postnr.

Woonplaats:

tel:   /      fax:  /

e-mail:

2  OPENBARE LOTING: eventueel later te bepalen.

Datum:  /  / 20   Uur:

Plaats:

3  DATA SCHIFTINGEN: eventueel later te bepalen.

A-B-C-D  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

 /  /  /  /  /  /  /  /   /  /

Duo's  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Maand: Jaar: 20

4  DATA FINALES: eventueel later te bepalen.

Individueel A-B-C-D:          /         / 20   duo's H & L:          /         / 20

Oude gloriën H + L:          /         / 20   duo's gemengd          /         / 20

Veteranen H + L:          /         / 20   duo's beloften & jeugd:          /         / 20

Dames H + L:          /         / 20   duo's dames          /         / 20

Beloften & jeugd:          /         / 20   duo's o.gl.& vet.          /         / 20

  duo's mix    /          / 20

A2



5  PLAATS WAAR DE INRICHTING DOORGAAT:

Naam lokaal of zaal:

Straat: nr. postnr.

Gemeente: tel:  /

6  AANTAL BILJARTS:

7  VOOR DE AANVRAGENDE CLUB / VERBOND:

    Naam secretaris   Handtekening  Naam voorzitter   Handtekening 

Vak 2: Voorbehouden voor BGB

Aanvraag ontvangen op datum van:           /          /  20

          Het bgb-bestuur verleent toelating tot het inrichten van uw aangevraagd tornooi, in de 

          vorm zoals op uw aanvraag omschreven is, en kent u het volgende toelatingsnummer

          toe . Dit nummer moet vermeld worden op al uw aanplakbrieven.

          Het bgb-bestuur verleent u geen toelating tot inrichting, tenzij uw inrichting als volgt

          wordt aangepast ( zie bijgevoegde brief) en u daarna een nieuwe aanvraag tot ons richt.

          Het bgb-bestuur verleent u geen toelating tot inrichting van uw aangevraagd tornooi

          Reden: zie bijgevoegde brief.

Namens het BGB-bestuur. Naam BGB-verantwoordelijke:

Handtekening:

                                                     VOORNAAMSTE INRICHTINGSMODALITEITEN; 

De voornaamste inrichtingsmodaliteiten kan u vinden in de nationale reglementenbundel.

De inrichters, moeten een copie van de trekking aan de verantwoordelijke nationale inrichtingen meegeven.
Aan deze trekking mag geen enkele wijziging meer aangebracht worden. Alleen door tussenkomst van de 
verantwoordelijke nationale inrichtingen, kan een noodzakelijke wijziging doorgevoerd worden.

Voorronden in de finale zijn uitgesloten.  Er dient per reeks gestreefd naar een formule ten einde 8,16, 32
finalisten over te houden.

Alle door de BGB goedgekeurde inrichtingen, worden vermeld op de BGB site.

Een voorontwerp van aankondiging en inschrijvingsformulier moet door de BGB eerst goedgekeurd worden
alvorens mag overgegaan worden tot publicatie.

Aanvraag in twee exemplaren sturen naar het 
BGB secretariaat.


