BILZERSE BADMINTONCLUB
stamnummer 70020
rekeningnummer 735-3574173-02

Voorzitter:

BAETEN David
Koekoekstraat 3
3740 Bilzen
089 / 511 320
baetendaf@gmail.com

Secretaris:

NIJSSEN Jos
Mopertingenstraat 19
3740 Bilzen
0494 83 67 46
nijssen.jos1@gmail.com

website:
e-mail:

www.bilzerse.be
info@bilzerse.be
Bilzen, 02 december 2018

Beste Sportvrienden,
Wij hebben het genoegen de RECREANTEN van jullie club uit te nodigen voor
ons jaarlijks NACHT-TORNOOI op zaterdag 5 JANUARI 2019 van 18.00
tot 24.00 uur.
Dit tornooi is zeker en vast een must voor alle recreanten.
Sportieve inspanningen na de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten hebben hun
weldadige invloed reeds bewezen.
Indien jullie recreanten reeds eerder deelnamen aan ons tornooi, zullen zij dit
zeker beamen, zoniet is dit een enige kans om met één of meerdere teams de
proef op de som te komen nemen!!!
Individueel inschrijven is ook mogelijk. We zoeken naar samengestelde teams.
Na afloop van het tornooi wordt de gezelligheid voortgezet en heffen we samen
het glas op het nieuwe jaar.
De prijs voor deze deelname bedraagt maximaal 60 € per team en 15 € per
individuele inschrijving.
Betaling kan via overschrijving op rekening nr. 735-3574173-02.
Enkel de eerste 16 ingeschreven teams komen in aanmerking voor deelname.
Wij verwachten de inschrijving(en) van jullie Club zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk op 2 Januari a.s. te ontvangen per email : Baetendaf@gmail.com

Hieronder tref je nog enige praktische info en het inschrijvingsstrookje.
Een team bestaat bij voorkeur uit 6 personen (3 dames en 3 heren), minimaal
4 personen (2 dames en 2 heren).
Verdere informatie omtrent het verloop van het tornooi wordt voor de aanvang
verstrekt.
Wij verwachten daarom alle deelnemers om 17.30 uur in:
SPORTHAL DE KIMPEL, Eikenlaan te BILZEN ( 089/492712).
Wij zorgen voor de shuttles. Er worden dubbel- als mix wedstrijden gespeeld.

Sportieve groeten,
BILZERSE BADMINTONCLUB

---------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK :
CLUB ......................…………….. schrijft in met …..... teams en ........…….........
individuelen.
TEAM 1 :
Kapitein :

1)..........................................
2)..........................................
3)..........................................
4)..........................................
5)..........................................
6)..........................................

TEAM 2 :
Kapitein :

1).........................................
2)........................................
3)........................................
4)........................................
5)........................................
6).....................................…

Contactpersoon : ..........................................
Adres : ........................................................
Tel : ............................................…………………
Email : …………………………………………………………………

INDIVIDUEEL :

1)..........................................
2)..........................................
3)..........................................
4)..........................................
5)..........................................
6)..........................................

