Trompetstraat 3, 3822 CK AMERSFOORT

Het betalen van inschrijfgeld kan op IBAN-rekening NL48ABNA0556159187 (BIC code
ABNANL2A) t.n.v. D.J. Marchal te Amersfoort. Vooruitbetaling stelt uw deelname aan
het toernooi zeker veilig!!
Het programma voor deze dagen vol basketbal zal u worden toegezonden op het
moment wanneer het toernooischema rond is. Dus: vul formulier in, ook al vaardigt u
GEEN teams af, onderteken deze en stuur of mail (denk aan ondertekenen!!) het
formulier binnen 14 dagen naar één van de adressen die op het aanmeldingsformulier genoemd staan!!
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Wij wensen u nog veel basketbalplezier en
rekenen op u op ons toernooi!!
Met vriendelijke groeten,
Basketball Events Organisation

Dirk Marchal
Tel.: 06 – 111 654 71

Simone Marchal
beo_simone@hotmail.com

Gelieve het ingevulde aanmeldingsformulier te mailen naar:
inschrijvingen@beowbd.nl

Bijlage: aanmeldingsformulier

website: www.beowbd.nl KvK-nummer: 30247594

Wanneer u team(s) opgeeft, let dan ook op de speciale regeling: bij vooruitbetaling kunt
u geld verdienen! Wel belangrijk is, dat het geld vóór 1 april 2019 op deze rekening
moet staan, want ná die datum wordt het bedrag met € 2,50 verhoogd voor
administratiekosten, dus houdt u dat goed in de gaten!!



Op bijgaand aanmeldingsformulier staat aangegeven welke leeftijdsgroepen op welke
dagdelen spelen en ook de kosten van deelname hebben wij voor alle duidelijkheid
vermeld. Elke poule zal uit minimaal 5 teams bestaan; ieder team speelt dus 4
wedstrijden met ruime speeltijden! Verder vragen wij ook meer aandacht en begrip dat
ook deze wedstrijden geleid dienen te worden door scheidsrechters, net zoals in
competitieverband….want zonder scheidsrechters, geen wedstrijd!

BASKETBALL EVENTS ORGANISATION

Sporthal Zielhorst

+31(0) 6 111 654 71

Ladies Day Tournament 2019
Dit toernooi staat open voor meisjesteams VU12, VU14, VU16, VU18, VU20 en VU22 én
dames senioren en wel op Divisieniveau dan wel de Afdelingsklassen in diverse Rayons.
Plaats van handeling voor dit toernooi is net als vorige jaren:



Basketball Events Organisation krijgt veel vragen en verzoeken binnen over
toernooien met, of om een toernooi te organiseren voor meisjes- en damesteams.
Welnu, daar willen wij graag gehoor aan geven en hebben sinds 2007 dan ook in het
kader van FIBA “Year of Women Basketball” zo’n toernooi mogen organiseren en wel op
(Paas)zaterdag 20 april 2019

Email: info@beowbd.nl

Amersfoort, winter 2018/2019

