
Speelsoort (Libre of 3-Banden):
Naam Vereniging: Speeldag: 
Team en/of Teamnr: Aanvangstijd: 
Naam Lokaliteit: Telefoon: 
Secretaris: Telefoon: 
Email adres secr. 
Teamleider: Telefoon 
Email adres teaml. 

 Achternaam Voornaam Voorletter(s) Bondsnummer Caramboles 

Welke persoon gaat op BiljartPoint De uitslag invullen voor jullie team ->

Hoeveel biljarts zijn er beschikbaar voor de BKRB op de dag dat jullie competitie spelen in jullie  accommodatie? -> 

Is er een ander team binnen jullie vereniging dat wel of niet op dezelfde dag competitie moet spelen als jezelf? Zo 
ja welk team(s) is/zijn dat en wanneer speelt dat team(s) dan wel? -> 

Zijn er nog andere restricties die van toepassing zijn op dit team? -> 

Postadres: Zie adres wedstrijdleider.

OPSTELLING TEAM RECREANTEN BILJARTCOMPETITIE SEIZOEN:

Opgave team restricties 
Beantwoord onderstaande vragen voor elk team dat ingeschreven staat voor de nieuwe competitie bij de  BKRB. 

Bij het bepalen van het wedstrijdschema zal hier zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden, echter niet altijd is dit mogelijk. 
Wensen en restricties die niet zijn aangemeld bij aanvang van het nieuwe seizoen, dienen in eerste instantie door het betreffende team 
zelf te worden opgelost. Is dit niet mogelijk dan kan de wedstrijdleider dit alsnog proberen op te lossen (dit kost altijd erg veel tijd en is 
ook vervelend voor andere teams omdat daar dan ook wijzigingen optreden) maar leiden dan altijd tot een boete voor het betreffende 
team. (zie boete tabel in Huishoudelijk Reglement) 
Privacy: Op de verstrekte gegevens zijn de privacy regels van toepassing zoals opgenomen in het Huishoudelijk 
Reglement. Door het insturen van dit formulier verklaart men zich akkoord met deze regels.

Betaling van de bondsbijdrage à 18 euro per lid moet voldaan zijn voor 19 juni op bankrekening

 IBAN: NL 87 RABO 0106352199, tnv BKRB met vermelding van vereniging

DEZE LIJST MET TEAMOPGAVEN VOOR 19 JUNI OPSTUREN NAAR: 

Email: wedstrijdleider@BKRB.eu

TOTAAL AANTAL CARAMBOLES: 
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