Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Inschrijfformulier Nationale Trio League seizoen 2018-2019
Teamnaam:
Dit team heeft tijdens het seizoen 2017-2018 gespeeld met teamnummer ………. onder de
Teamnaam * : ………………….………………………………………………………………………………………..
(* s.v.p. invullen indien van toepassing!)
Dit team heeft nog niet eerder deelgenomen aan de Nationale Trio League en wenst, indien mogelijk, op basis
van gemiddelde in een hogere klasse te worden ingedeeld. JA / NEE*
Dit team heeft vorig seizoen de 2e plaats behaald in klasse …………………en wenst, indien mogelijk, op basis
van gemiddelde in een hogere klasse te worden ingedeeld. JA / NEE*

Teamcaptain
Emailadres :
Pasnr:

Tel:

GSM:

De bovenstaande telefoonnummers en het mailadres zullen worden gebruikt om het betreffende team
op een snelle en adequate wijze te kunnen informeren indien dit noodzakelijk is.
Volledig teamoverzicht:
Voorl. Naam

M / V Pasnummer

1
2
3
4
5
6
Voor de Nationale Trio Leagues moeten minimaal 3 spelers worden opgegeven. Deze spelers moeten per 1
september 2018 lid zijn van de betreffende vereniging waarvoor het betreffende team uitkomt.

Vul ook de gegevens op de volgende pagina in!

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

Bowlen.nl is een gezamenlijk merk van de NBF en de NVB

Aanmelding & bevestiging
Zodra het bondsbureau jouw aanmelding heeft ontvangen wordt dit op de website http://nbf.bowlen.nl vermeld
en ontvangt de vereniging (na het sluiten van de inschrijvingstermijn) conform art. 407 lid 4 van het NBF
Sportreglement, een bevestiging. Vanaf 10 dagen na dagtekening van deze bevestiging wordt de inschrijving
als definitief aangemerkt en zijn de spelers van het team c.q. de vereniging waarvoor dit team uitkomt verplicht
de speelgelden van het volledige seizoen te voldoen (art. 421 lid 1 van het NBF Sportreglement).
LET OP: Wanneer het team tijdens een speeldag niet verschijnt moet er, naast de reguliere deelnamekosten
ook een boete worden betaald die gelijk is aan de deelnamekosten. Je moet die speeldag dus dubbel betalen!

Vereniging: ………………………………………………………………………..
De teamcaptain van dit team krijgt van de bowlingvereniging WEL / GEEN toestemming om
persoonlijk extra spelers toe te voegen aan het team.
Wij willen onze thuiswedstrijd spelen in : ………………………..…………………………………
De wedstrijdleider van onze vereniging die zich beschikbaar stelt voor het leiden van
wedstrijden van Nationale Leagues is:
………………………………………………………………
Wilt u, voorafgaand aan de 1e speeldag, de gehele competitie in één keer betalen en hiervoor een
factuur ontvangen van de NBF?
JA / NEE *
Hierbij verklaart de teamcaptain, mede namens alle teamleden, zich akkoord met het NBF
Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals dit
is gepubliceerd op de website nbf.bowlen.nl en gaat akkoord met het verwerken en
publiceren van gegevens van alle teamleden in de betreffende klassementen.
Hierbij geeft de teamcaptain, mede namens alle teamleden, toestemming voor het maken
en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal tijdens de competitie voor promotionele
doeleinden.
Teamcaptain: ……….…………………………… Handtekening: ………………………………….
Bestuurslid:

……….…………………………… Handtekening: ………………………………….

Voor deelname aan de Nationale Trio League zijn beide handtekeningen vereist !

Uw inschrijvingsformulier ontvangen wij graag via onderstaande contactmogelijkheden:
Postadres:
Email:

NBF Bondsbureau, Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
wedstrijdzaken@bowlen.nl

Inschrijving is mogelijk t/m zaterdag 30 juni 2018!
Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

