
          INSCHRIJFFORMULIER TEAM SAMENSTELLING. SEIZOEN 2021/2022      
 FORMULIER 1

TEAMNAAM:
* BESTAAND TEAM  / NIEUW TEAM

* DIVISIE: ERE      : EERSTE :TWEEDE       :DERDE       :VIERDE

*SPEELT MEE AAN DE BEKERCOMPETITIE WEL  NIET 
( bekercompetitie: niets aangevinkt betekent niet meespelen)

     TEAMCAPTAIN (CONTACTPERSOON), SPELER 1

LIDNUMMER :

VOORNAAM EN LETTERS 

ACHTERNAAM :

ADRES :

POSTCODE :

WOONPLAATS :

TELEFOONNUMMER :

GEBOORTEDATUM :

E-MAIL :

TEAMNAAM WAS : ←  UITSLUITEND BIJ NAAMSWIJZIGING

Datum:

=

Lees eerst de toelichting behorend bij 

inschrijving Seizoen 2021/2022 hieronder.

Verklaring behorend bij inschrijving seizoen 2021/2022
hierbij verklaart de teamcaptain van het team:
dat van de op dit inschrijfformulier ingeschreven personen de persoonlijke gegevens juist zijn ingevuld en deze niet 

zullen worden ingeschreven bij andere lidorganisaties welke zijn aangesloten bij de NDB. Dit zal eveneens gelden 

voor inschrijvingen tijdens het lopende seizoen.

De captain verklaart op dit formulier, dat de leden welke tijdens het lopende seizoen worden ingeschreven zich na 

het seizoen 2021/2022 automatisch uitschrijven als lid van de DVS

Met bovenstaande gaat teamcaptain akkoord:

Handtekening

Naam Teamcaptain:

Namen spelers op het daarvoor bestemde formulier vermelden 

De teamcaptain schrijft X € 30,00 p.p.

Betalingswijze
U kunt betalen door het totale inschrijfbedrag over te maken op ons bankrekeningnummer:        
NL15ABNA 042 28 75 767 t.n.v. Dart Vereniging de Stedendriehoek 
Onder vermelding van Team; naam captain,
Teamcaptain draagt zorg voor totale betaling van aangemelde teamleden.
Betaling door overmaking dient uiterlijk op 12 juli 2021 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. 
Stond jullie team al ingeschreven en er zijn geen wijzigingen binnen het team dan regelt de DVS 
jullie inschrijving bij teambeheer.

Formulieren uiterlijk 6 juli-2021 verzenden naar: wedstrijdsecretariaat@stedendriehoekdarts.nl
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