
 

Competitieformulier Wilvo/TTV Bergeijk 

Het eerste deel van het seizoen 2010-2011 zit er bijna op en voor het tweede gedeelte moet de inschrijving 

weer snel binnen zijn. Dus moeten wij als technische commissie (hierna TC) en bestuur informatie inwinnen 

wie er de komende competitie gaan spelen en welke taken onze leden het nieuwe seizoen willen gaan 

vervullen. Hiervoor dient u onder-staande lijst in te vullen en voor 25 november a.s. te mailen naar 

wilvo_ttvbergeijk@upcmail.nl in te leveren bij de Technische commissie of in de brievenbus deponeren van 

Wilvo/TTVBergeijk, zodat de TC de teams in kan delen en de werkzaamheden verdelen. 

Naam:............................................. Geboortedatum.............  

* Ik speel wel/geen competitie  

* Ik speel het liefst in een team van..........personen 

* Ik speel het liefst op vrijdagavond / zaterdagmiddag (thuiswedstrijden) 

* Ik wil wel/geen training en ik wil ........( aantal) keren trainen per week 

Let op! Junioren die zijn geboren in de jaren 1993 en 1994 kunnen zich ook opgeven voor de senioren 

competitie. 

Doorhalen wat niet van toepassing is 

Wanneer u nog vragen of suggesties heeft voor het komende seizoen kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de 

TC. U krijgt dan persoonlijk antwoord. Indien er data zijn waarop u verhinderd bent om te spelen laat het ons 

dan weten dit i.v.m het verplaatsen van wedstrijden en het regelen van invallers 

*Ik ben verhinderd op................................................................(datum). 

Uw aanmerkingen kunnen niet altijd gehonoreerd worden. In alle gevallen beslist de TC. De TC zal zo goed 

mogelijk met uw wensen rekening houden. 

Competitiespelers senioren zijn verplicht om een keer per half seizoen onze jeugd te begeleiden bij 

uitwedstrijden. Wilt of kunt u hieraan niet voldoen neem dan even schriftelijk contact op met onze secretaris 

Joke van Geel (j.vangeel1@chello.nl). Wij als TC gaan er vanuit dat elk senior competitielid 2 keer per seizoen 

rijdt. 

Tijdens onze jaarvergadering is afgesproken dat elk seniorlid (vanaf 17 jaar) tenminste 4 activiteiten per heel 

seizoen op zich zal nemen. Dit om te voorkomen dat de vele werkzaamheden op de schouders van een paar 

leden terechtkomen. 
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Poetsen/Bardienst/Begeleiden jeugdteams 

Beste senioren en ouders van onze jeugdige competitiespelers, 

Gaarne verzoeken wij u om onderstaande lijst in te vullen en voor 25 november 2010 te mailen naar 

wilvo_ttvbergeijk@upcmail.nl, of in de brievenbus te deponeren bij onze club. Gaarne steeds het aantal keren 

aangeven dat u een activiteit wil doen. 

* Ik wil het komende halfjaar......keer poetsen 

**    Ik wil het komende halfjaar..... keer de bar doen op zaterdagmorgen (9.00 uur - 13.00 uur) 

*     Ik wil het komende halfjaar......keer de bar doen op dinsdagavond (20.30 uur - 24.00 uur) 

*     Ik wil het komende halfjaar......keer de bar doen op vrijdagavond (19.30 uur - 24.00 uur) 

*     Ik wil het komende halfjaar..... keer de bar doen op zaterdagmiddag (13.30 uur - 17.30 uur) 

*     Ik wil het komende halfjaar......keer de bar doen op zaterdagavond (17.30 uur - 20.30 uur) 

***  Ik wil het komende halfjaar ....  keer onze jeugd begeleiden bij uitwedstrijden 

***  Ik wil het komende halfjaar ..... keer onze jeugd begeleiden bij thuiswedstrijden 

*    Ik wil mij bij interne toernooien/evenementen beschikbaar stellen voor hulp etc. Ja/Nee 

_________________________________________________________________________________ 

*    Geldt alleen voor senioren competitiespelers en recreanten. 

**  Geldt voor competitiespelers, ook ouders kunnen zich hiervoor opgeven. 

*** Geldt voor competitiespelers en voor competitiespelers met dispensatie (geen rijbewijs of eventuele 

ontheffing) 

 

Ik ben verhinderd  op: ........................................................................................... 

Naam:........................................................ 

Inleveren voor 25 november 2010 

Namens het bestuur bedankt voor de medewerking. 

 

Indien U een bepaalde dag of dagen verhindert bent vermeld het hier dan onder. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 


