Inschrijven interclub 2022 volwassenen
(heren en dames)
(+ jeugd 2006 en ouder mag ook meedoen)
(+ jeugd 2007 en 2008 mag ook vanaf 15 punten)
(+ jeugd 2009 en 2010 mag ook vanaf 30 punten)

(Niet voor spelers met 65 punten en hoger, voor hen is er een apart document voorzien)

Aan al wie wil meespelen in de INTERCLUB VOLWASSENEN 2022 wordt gevraagd:

+ MAIL TE STUREN NAAR PATRICK DEROO PER 10 JANUARI 2022.
(patrick.deroo@gmail.com )
met volgende antwoorden:
à Wenst u deel te nemen aan interclub 2022 (en te storten tegen 13 februari 2022)?
à Wenst u vaste speler te zijn of reserve (bijvoorbeeld 1x of 2x spelen)?
à Werden er onderling reeds afspraken gemaakt om een ploeg te vormen of wenst u onze hulp?

+ UITERLIJK HET LIDGELD TE STORTEN PER 13 FEBRUARI 2022.
op rekeningnummer van TC YPER, IBAN: BE51 0013 6331 2162
(Vermeld naam en tarief op uw overschrijving.)
Enkel spelers die hun zomerlidgeld storten ten laatste per 13 februari, spelen interclub!
Wie jaarlidgeld betaald heeft, is natuurlijk vrijgesteld.

Alle anderen:
dienen ofwel:
165 euro
ofwel:
120 euro
betalingsgegevens hierboven)

volticket zomer 2022
dagticket zomer 2022 (tot 18u30, laatste reservatie om 17u30) te storten. (zie

Voor jeugdspelers (2004 en jonger) volstaat storting van een dagticket zomer ( = 120 euro).
(Opgelet!: Wie geen winterlid of jaarlid is en toch reeds vóór 15 april zal spelen of trainen, WORDT
GEVRAAGD OOK LIDMAATSCHAP TE STORTEN VOOR DIE PERIODE: Stuur een mailtje naar
yannickostyn@hotmail.com voor een verrekening om de rest van de winter nog te kunnen spelen.)
Bij het vormen van een ploeg, hou rekening met:
-- het minimumtotaal van punten van de reeks
(Ook uw zwakste opstelling moet het minimum aantal punten kunnen totaliseren!)
-- het in kaart brengen van een ploeg met minimum 8 spelers (met reserves die niet bij andere ploegen genoteerd
staan!)
Startdatum interclub 2022: Op dit moment kregen wij dit nog niet door van de federatie. Wellicht start de
interclub zoals gewoonlijk de 1e of 2e week na de paasvakantie.

