BOWLING BEDRIJVEN LEAGUE
Inschrijvingsformulier

seizoen 2022-2023

Kruis hier uw keuze aan (max 1):
eerste speelavond

Kosten
Baanhu

Contr.

Totaal

O Maandag Trio

1W

5 september

20.15

€30.50

€6.25 € 36.75

Niek van Oijen

O Dinsdag Trio

2W

6 september

18:45

€30.50

€7.75 € 38.25

Dennis Korthout

!!!!!! Wilt u bij meerdere leagues spelen lever dan voor elk een apart formulier in !!!!!!!

Gegevens van bedrijf:
Gewenste manier van betalen:
O Op rekening
O Contant
Op rekening = vooruit betalen begin van
seizoen.
Contant = voor aanvang iedere speelavond

Teamnaam
Teamcaptain

Baanhuur

{

Wij spelen met de volgende personen: (voor en achternaam voluit schrijven)
1
Speler 1
Naam
Adres
Pc/plaats
Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen

2
Naam

3
Naam
Adres

4
Naam
Adres

Speler 3

Speler 2

Adres
Pc/plaats
Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen
Reserve Speler 1

Pc/plaats

Pc/plaats

Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen

Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen

5
Naam
Adres

6
Naam
Adres

Reserve Speler 2

Reserve Speler 3

Pc/plaats

Pc/plaats

Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen

Telefoon
E-mail
Graag altijd invullen

De teamcaptain heeft de inschrijvingsbepalingen aan de
achterzijde van dit formulier gelezen en gecontroleerd dat alle
gegevens van de spelers volledig zijn ingevuld.

naam, telefoonnummer en e-mailadres worden vermeld op
wedstrijdschema

Datum:

-

-2022

Handtekening teamcaptain

Mail het ingevulde formulier naar de league-secretaris
Niek van Oijen – familyo@home.nl
Dennis Korthout – denniskorthout@hotmail.com o
In verband met privacy zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

3.

INSCHRIJVINGSBEPALINGEN

3.1

Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk op de laatste speelavond
ingeleverd te zijn door de deelnemende teams. Alleen dan hebben teams van het huidig
seizoen recht op automatische deelname in het nieuwe seizoen.

3.2

Na de laatste speeldag van een league is de datum van binnenkomst van de inschrijving
bepalend voor de toewijzing van een plaats in het nieuwe seizoen. Dit geldt voor zowel
bestaande als nieuwe teams.

3.3

De minimum leeftijd van een lid voor deelname aan een team is 16 jaar, kan dispensatie
worden aangevraagd.

3.4

Bij conflicten beslist de S.B.B.L. welk bowlingteam recht heeft op deelname aan het
nieuwe seizoen.

3.5

Indien er nog plaats is, mogen teams zich ook inschrijven gedurende het seizoen. Zij
zullen dan wel rekening moeten houden dat het team of individuele leden van het team
mogelijk niet meer in aanmerking komen voor de officiële rangschikking.

3.6

3.7

3.8

3.9

Elk team dat zich heeft ingeschreven voor deelname aan het nieuwe seizoen en zich niet
uitschrijft voor aanvang van het nieuwe seizoen, heeft de verplichting om het speelgeld
te voldoen voor het aantal speeldagen volgens het wedstrijdschema dat is goedgekeurd
door de S.B.B.L..
Indien een team besluit gedurende het seizoen te stoppen, dienen zij de resterende
speeldagen normaal te betalen.
Indien een team gesponsord wordt, staan de spelers ten alle tijden garant voor de
betaling. Als achteraf blijkt dat de sponsor niet voldoet aan de betalingsverplichting van
de speelgelden, om welke reden dan ook, dan moeten de spelers het openstaande
speelgeld alsnog betalen en de resterende betalingsverplichtingen van de speelgelden
overnemen.
Uiterlijk op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen dient de hoogte van het
speelgeld per speeldag per deelnemend team bekend te zijn.
Het innen van het speelgeld gebeurt per speelavond. Het is mogelijk hiervan af te
wijken door de leaguepenningmeester. Het speelgeld van een deelnemend team wordt
dan bijvoorbeeld elk kwartaal of halfjaar betaald. Dit kan in principe alleen indien er
vooraf betaald wordt, tenzij de S.B.B.L. goedkeuring geeft dat hiervan wordt
afgeweken.

Indien een team zich gedurende het seizoen inschrijft, zal de S.B.B.L. geadviseerd door
de leaguepenningmeester, bepalen in hoeverre het team recht heeft op kosteloze
3.10 deelname aan de feestavond dat gegeven wordt ter afsluiting van het seizoen.
Het volledige reglement is te zien op onze internetsite  http://www.sbbl-split.nl  Documenten

