Dit toernooi zal ook dit keer gehouden worden in Sporthal Zielhorst te AMERSFOORT
van 09.00 uur tot en met 20.00 uur. Nog onder voorbehoud zullen als eersten de dames en
gemengde teams haar wedstrijden afwerken en aansluitend de heren.
In het programmaboek vermelden wij de tijden wanneer u aanwezig moet zijn. Wij hebben
ruimte gemaakt tussen de wedstrijden om in te spelen, uit te rusten of andere activiteiten.

In bijlage treft u het inschrijfformulier aan, gaarne in zijn geheel invullen en deze per
omgaande naar onderstaand adres te retourneren, ook als er geen interesse is.
Vergeet NIET de vragen te beantwoorden en zeker niet het formulier te
ondertekenen, want dat maakt uw inschrijving helaas ONGELDIG !!
Volledigheidshalve vragen wij uw speciale aandacht voor de betalingsregeling die op het
aanmeldingsformulier terug te vinden is en strikt door ons gehanteerd wordt!
Bij voorbaat dank en tot ziens op het toernooi!!
Basketball Events Organisation

Dirk Marchal
Telefoon: 06-11165471

Dit formulier per mail retourneren naar het mailadres:

inschrijvingen@beowbd.nl

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

Let op!: Wij leggen de nadruk op de betekenis van “Recreant”: wij vinden dat alleen deze
groep sporters én teams die uitkomen in de non-prestatieve competities aan dit toernooi
mogen deelnemen. Daar zal door ons streng op toegezien worden en bij overtreding wordt
een team uit het toernooi gehaald! LET OP: EEN TEAM BESTAAT UIT MAX. 10 SPELERS



Het inschrijfgeld bedraagt € 42,50 per team, bij vooruitbetaling vóór 15 januari 2019 op
IBAN-rekening NL48ABNA0556159187 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. D.J. Marchal te
Amersfoort onder vermelding van team- en verenigingsnaam en code RT2019.
Wanneer u de betaling van het inschrijfgeld na de genoemde datum of in de zaal voor
aanvang van de wedstrijden doet, wordt het bedrag verhoogd met € 2,50
administratiekosten ofwel € 45,00.

+31(0) 6 111 654 71

Door middel van dit schrijven nodigen wij uw recreanten- en/of non-prestatieve team(s) uit
om deel te nemen aan ons Recreantentoernooi met als inzet de felbegeerde wisselbekers.



Betreft: uitnodiging 26e Recreanten Toernooi 24 februari 2019 (dit ivm Carnaval!)

BASKETBALL EVENTS ORGANISATION

Email: info@beowbd.nl

Amersfoort, najaar/winter 2018

