Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond vzw
Afgekort <KBGB> Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode
Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750

INSCHRIJVINGSFORMULIER DEELNAME BEKER VAN BELGIË
VOOR VERBONDSPLOEGEN C/D SPELERS SEIZOEN 2021 – 2022.
Dit deelname formulier moet toekomen vóór 01 aug 2021 bij de KBGB
p/a Noten Valentin Nachtegaallaan 41,3650 Dilsen-Stokkem
E-mail :valentin.noten@telenet.be
Tel:0496/44.36.59.

De inschrijving is gratis
Opgepast nieuwe reglementering:
Aan deze bekers kunnen spelers deelnemen van het zelfde verbond met de letterwaarde
C en D, maar ze mogen samengesteld worden uit verschillende clubs.
Men mag zich niet inschrijven in twee verschillende verbonden voor dezelfde discipline
Ieder verbond kan één of meerdere ploegen inschrijven.
Aan deze beker is er een maximum van 20 spelers vastgesteld die men kan opgeven voor
de aanvang van deze beker, na 31 augustus kunnen er geen spelers meer toegevoegd
worden aan het elektronisch wedstrijdblad.
Het verbond zal zelf het lokaal aanduiden waar de wedstrijden zullen gespeeld worden.
De verbonden moeten één verantwoordelijke per ploeg aanduiden, welke alle
briefwisseling ontvangt en de contacten met zijn ploeg onderhoud.
Verantwoordelijke voor deze ploeg:
Naam en Voornaam: ….. …………………………………Tel/GSM:…………….
Adres: ……………………………….…………………………Post Nr……..……
Stad of Gemeente:…….……………………………………………………………
E-mail: …………………………….……………………...………………………..
Gelieve hieronder het adres van het lokaal waar de wedstrijden zullen gespeeld worden voor
het verbond in te vullen:
Naam lokaal: ……………..……………………Tel: ………………GSM:……………..
Adres: …………………………………………………………….Post Nr………………
Stad of Gemeente: ………….…………………………………………………………….
Naam Verbonds Voorzitter
Naam Verbonds Secretaris
……………………………
Handtekening
……………………………
Reglementen: zie www.bgbgolfbiljart.be

……………………………
Handtekening
……………………………

Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond vzw
Afgekort <KBGB> Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode
Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750

INSCHRIJVING BEKER VAN BELGIË VOOR VERBONDSPLOEGEN C/D.
Verbond ………..……………….
Naam
Voornaam

Ploeg: ……………………..
KBGB Nr

1. …………………..………………………………………………………
2. ………………..…………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………..
11. …………………………………………………………………………..
12. …………………………………………………………………………..
13. …………………………………………………………………………..
14. …………………………………………………………………………...
15. ……………………………………………………………………………
16. …………………………………………………………………………….
17. …………………………………………………………………………….
18. …………………………………………………………………………….
19. …………………………………………………………………………….
20. ……………………………………………………………………………..

