AANMELDINGSFORMULIER
MADNESS MINI TOURNAMENT 2018
ZATERDAG 6 JANUARI 2018

(AANGEMELD BIJ NBB)

*: ________________________________________
*: ________________________________________
*: ________________________________________
*: __________ Plaats*: _______________________
*: ______ - _____________ Of: ___ - ____________
*: _______________________@____________________

Verenigingsnaam
Naam contactpersoon 1
Adres
Postcode
Mobiel nummer
E-mailadres

*: verplicht in te vullen velden
1: tevens contactpersoon/verantwoordelijke voor het voldoen van het inschrijfgeld!

O Neen, bedankt voor uw uitnodiging, maar wij kunnen niet komen;
O Ja, wij komen graag en schrijven 1 (of meer) team(s) in voor uw toernooi:
1) Sterkte:
2) Categorie:

A: sterk (U12 = Ere/2e Div)
B: gemiddeld/zwak
C: zwak/beginners
MM: gemengde teams of jongensteam
VM: alleen meisjesteam

Zaterdag 6 januari 2018:

indeling is onder voorbehoud!

Ochtendprogramma:
Tot U10
Tot U10
Tot U10

Teamnr:
Sterkte 1):
Categorie 2):
__
__
____
__
__
____
__
__
____
Bij U8 is “Sterkte” niet van toepassing!

Aanwezig:
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Middagprogramma:
U12
ja/nee
__
U12
ja/nee
__
U12
ja/nee
__
Totaal aantal: ____ teams @ € 37,50 per team

__
__
__

____
____
____

Kleur shirt:
__________
__________
__________

__________
__________
__________

Totaal inschrijfgeld: € ________,____

Voor het toernooi moet u ook 2 scheidsrechters per team leveren !!
Plaats van handeling: Sporthal Zielhorst

Trompetstraat 3, 3822 CK AMERSFOORT

Betalingsregeling:
* Voldoen van het inschrijfgeld (€ 37,50 per team) na ontvangst van bevestiging van deelname, uiterlijk
vóór 1 december 2017 naar IBAN-rekening NL48ABNA0556159187 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. D.J.
Marchal te Amersfoort onder vermelding van team- en verenigingsnaam en code MMT2018.
* Afwijkingen zijn de volgende:
- Bij slecht-weersituaties blijft het inschrijfgeld verschuldigd en is geen restitutie mogelijk.
- Wanneer u de betaling na de genoemde datum of in de zaal vóór aanvang van de wedstrijden doet,
wordt het bedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten ofwel € 40,00.
- Afmelden na 1 december 2017 betekent dat het inschrijfgeld ad € 40,00 verschuldigd is.
- Bij niet opkomen van een team wordt een boete opgelegd van € 25,00 per team, boven op het reeds
verschuldigde inschrijfgeld van € 40,00
- Bij ontdekking op toernooidag dat er geen 2 scheidsrechters zijn, zal € 15,00 per team verschuldigd zijn
dat direct ter plaatse voldaan moet worden!
Hebt u goed kennis genomen van de betalingsvoorwaarden?
JA 2
2 Aankruisen. Indien dit niet wordt aangekruist, wordt de inschrijving niet geaccepteerd. U kunt op het
vierkant klikken om en X te typen.
Handtekening contactpersoon:

____________________________

U ontvangt van ons een bevestiging per mail en uw aanmelding staat vast!!

