Inschrijfformulier BVKD Huisleagues 2021-2022
Het is de inschrijver bekend dat de inschrijving verplicht tot deelname en dus
ook verplicht tot betaling van de volledige leaguegelden.

Winterleagues

Teamcaptain:

Inschrijfformulier

Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon:

2021 - 2022

E-mailadres:
Datum:				Handtekening:
Teamnaam:
Speelavond:					vroeg / laat

(svp omcirkelen wat
van toepassing is)

Spelers/Speelsters					 NBF Lidnr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Geef de spelers zoveel mogelijk op in de volgorde die gespeeld gaat
worden in het nieuwe seizoen, dit vergemakkelijkt de computerinvoer tijdens
de leagues.
Deze gegevens zijn ook te mailen naar sportcommissie@bvkd.nl. Vergeet niet
ALLE gegevens op te geven. Onvolledige emails worden NIET behandeld!!

BVKD

INFORMATIE

INSCHRIJFREGLEMENT
team

kosten per
persoon

maandag
vroeg

dubbel hcp 19.45 - 21.15

4 games 28,50

14,25 (p.p.)

dinsdag
vroeg

dubbel hcp 19.45 - 21.15

4 games 28,50

14,25 (p.p.)

dinsdag
laat

dubbel hcp 21.15 - 22.45

4 games 28,50

14,25 (p.p.)

amerikaans systeem

amerikaans systeem
amerikaans systeem

•

Aanmeldingen dienen schriftelijk of per email ingediend te worden.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.

•

Inschrijving verplicht tot deelname en tot betaling van de volledige
leaguegelden.

•

Inschrijfformulieren kunnen gedeponeerd worden in het postkastje bij de
schoenenruimte.

•

Teams worden ingeschreven zoveel mogelijk op de door hen gewenste
league. Indien dit niet mogelijk is zal overleg met de teamcaptain
plaatsvinden om te kijken naar een alternatief.

De teamcaptain vergadering wordt gehouden op:
dinsdag 31 augustus 2021, aanvang 20.00 uur, Gasterij ‘t Karrewiel, Delft.
De wedstrijden beginnen in de 1e volle week van september 2021. Dit betekent voor:
•

maandag

6 september 2021

•

dinsdag

7 september 2021

Voor meer informatie kunt u terecht bij leden van de sportcommissie of via

•

Het inschrijfformulier dient vóór 7 juni 2021 te zijn ingeleverd.

•

Teams bestaande uit nieuwe leden worden ingeschreven op volgorde
van binnenkomst indien er na plaatsen van teams met BVKD-leden in de
desbetreffende league plaats is.

•

vindt deze league geen doorgang. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact
opgenomen worden met de teamcaptains, teneinde een oplossing te
vinden.
•

dan in (zet uw naam bij ‘teamcaptain’) en wij gaan ons best voor u doen om een
team te vinden! Geef wel even aan welke dag u zou willen bowlen (en eventueel
of u alleen vroeg of laat wilt spelen). Wij kunnen echter niet beloven dat we een
team voor u vinden!! Vraag zelf ook buren, kennissen, familieleden etc. of ze
interesse hebben om (om de week) te bowlen.

Per team moeten minimaal het aantal spelers worden aangemeld dat
krachtens het event van die league is voorgeschreven. D.w.z. 2 spelers

sportcommissie@bvkd.nl.

U wilt graag huisleague spelen maar u heeft nog geen team? Lever dit formulier

Indien er voor een league te weinig inschrijvingen zijn binnen gekomen,

voor een dubbel en 3 spelers voor een trio.
•

De handicap bedraagt 80% van 210 met een maximum van 80.

•

De speelwijze voor alle leagues is Amerikaans.

•

Voor alle leagues geldt het sportreglement van de NBF en het
leaguereglement van de BVKD.

•

Tijdens de 1e speeldag zal een waarborgsom worden gevraagd ter hoogte
van het bedrag van de speelkosten van die league. Bij een normaal
verloop van de league zullen dan aan de laatste speeldag geen kosten
verbonden zijn.

