Inschrijfformulier losse KBSS-toernooien 2018 vanaf 5 jaar
voor niet-leden
Met dit formulier kun je je aanmelden voor de KBSS-toernooien als je geen lid bent van
Beachvolley Eindhoven. Als je wel lid bent dan schrijf je je in via het inschrijfformulier KBSS.
Vul dit formulier in en stuur het bij voorkeur digitaal naar kbss@beachvolley-eindhoven.nl
Teamnaam:
Naam speler 1:
Leeftijd speler 1:
Geboortedatum:
Op welke KBSS-kaart speelt het team
(omcirkel keuze):

Naam speler 2:
Leeftijd speler 2:
Geboortedatum:
niet bekend (>vul volleybalervaring team in)
geen ervaring
0 / 0-plus / 0-trio /
1 / 1-split / 1-trio /
2-split / 3-split / 4-vlag en wimpel

Het team schrijft zich in voor:
[ ] zondag 14-5-2018 [ ] zondag 10-6-2018 [ ] zondag 8-7-2018 [ ] zondag 19-8-2018
Kosten: 6 euro per toernooi (per team) / 3 euro per toernooi (per speler)
Bereken totale kosten: [ ] toernooien x 6 euro = [ ] euro
Volleybalervaring
Kun je vangen en gooien?
Kun je alle volleybaltechnieken ‘droog’
uitvoeren?
Kun je vanaf de achterlijn serveren?
Kun je de bovenhandse set spelen uit
een pass?
Kun je de slag spelen uit een set?
Kun je de pass spelen uit een service?
Volleybal je in de zaal?
Zo ja, bij welke vereniging?
Op welk CMV-niveau of
in welke klasse?

Speler 1
Ja / Nee
Ja / Nee

Speler 2
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
CMV 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Klasse:

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
CMV 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Klasse:

*Wil je meerdere teams tegelijkertijd aanmelden, mail kbss@beachvolley-eindhoven.nl
Een team bestaat uit twee spelers. Vermeld teamnaam, leeftijd van de spelers en KBSSkaart waarop het team speelt. Indien KBSS-kaart niet bekend is; vul dan per team de
volleybalervaring in.
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Persoonlijke gegevens van de KBSS-speler 1
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Geslacht: jongen / meisje
Gegevens ouders / verzorgers
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Persoonlijke gegevens van de KBSS-speler 2
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Geslacht: jongen / meisje
Gegevens ouders / verzorgers
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Voorwaarden
Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met onderstaande voorwaarden.
 Ik houd me aan het huishoudelijk reglement http://www.beachvolleyeindhoven.nl/documenten/Huishoudelijk_Reglement.pdf
 Beachvolley Eindhoven behoudt zich het recht voor om foto’s van activiteiten te publiceren
op de website of in promotiemateriaal.

Ondertekening en betaling
[]
Ik maak het totale bedrag uiterlijk 10 dagen vóór het eerste toernooi over op
bankrekeningnummer 44.14.07.366, t.n.v. Beachvolley Eindhoven te Eindhoven
IBAN: NL02ABNA0441407366
BIC : ABNANL2A
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Heb je nog vragen, mail kbss@beachvolley-eindhoven.nl
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