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Beste (oud)speler, (oud)medewerker, ouder, sympathisant, geïnteresseerde … 

Hierbij heeft Krachtbalclub Hoger Op Beitem vzw het genoegen u uit te nodigen op het : 
 

 

 

Wanneer?    Zaterdag 3 juni vanaf 9.30 uur 

Waar?   Krachtbalterreinen, Koolbrandersstraat Beitem 

Wat?   Dorpstornooi Krachtbal voor spelers, oudspelers,  
   gelegenheidsspelers, geïnteresseerden, … 

Kostprijs?   10 Euro per persoon verzekering inbegrepen 
   (ter compensatie ontvangt u 2 drankbonnen per speler) 

Wenst u in een ongedwongen sfeer te proeven van de krachtbal en dit samen met vrienden, 
collega’s, kennissen …? Hebt u reeds speelervaring uit het verleden of in het heden             
(max.1 actieve speler per ploeg toegelaten) en wenst u nogmaals te genieten van krachtbal? 
Schrijf u dan in! 

Inschrijven kan vanaf 1 februari tot 1 mei 2023 via onderstaande inschrijvingstrook bij 
Kathleen Bossu, Kortewagenstraat 20, 8800 Roeselare of via Kathleen.bossu@telenet.be.  

Let wel: er worden max 24 ploegen toegelaten. U bent pas ingeschreven bij betaling via 
overschrijving en afgifte van onderstaande ingevulde inschrijvingstrook. Wie eerst betaalt, is 
eerst ingeschreven.                                                                                                                         
De ingeschreven namen worden doorgegeven aan de verzekering. Het is belangrijk dat de 
juiste geboortedatum van de deelnemers wordt doorgegeven. Wie niet op de lijst staat, is niet 
verzekerd.  

Iedereen die deelneemt aan het tornooi (en geen actieve speler is), moet op onderstaande 
link klikken om toestemming te geven om beeldmateriaal te maken en te publiceren op de 
website ‘Krachtbal Hoger Op Beitem’ en op de facebookpagina ‘Krachtbal Hoger Op Beitem’. 

                                                 

TO DO: Klik op de afbeelding hiernaast om het document in te 

vullen  

 

De privacyverklaring kan nagelezen worden op onze website. 

 

Via de website http://www.krachtbalhogeropbeitem.be rubriek ‘evenementen/inschrijving 
tornooi’ kan het inschrijvingformulier ook worden afgedrukt. 
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8e Beitems Krachtbaltornooi – 3 juni 2023 

Ploegnaam:  

 Naam Voornaam Geboortedatum 

Speler 1    

Speler 2    

Speler 3    

Speler 4    

Speler 5    

Speler 6    

Speler 7    

Speler 8    

 

En betaalt hierbij 10 EUR per persoon verzekering inbegrepen …  X 10 EUR (per speler) = ……………. 

EUR 
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