
   

Inschrijvingsformulier Interclub Jeugd 2019 
Iedereen die interclub wilt spelen, als vaste- of als reservespeler, dient dit formulier ingevuld terug 
te bezorgen en wel ten laatste op 15 januari 2019.  Dus ook als je al vele jaren interclub speelt, 
wordt dit van jou verwacht. Met dank om dit tijdig te doen, zodat er voldoende tijd rest om te 
ploegen samen te stellen. Voor de seizoenstart zal er een infosessie georganiseerd worden met 
meer info over het interclubseizoen 2019. 
 
Let op: om interclub te kunnen spelen, moet je lid zijn van de club. Je lid maken voor seizoen 
2019 kan via de website www.excelsiortc.be. Alle interclubspelers dienen hun lidgeld betaald 
te hebben voor 20 januari 2019. Hier zal rekening mee gehouden worden bij het opstellen van 
de ploegen. 
 
Belangrijke opmerkingen:  

 Uiterste inleverdatum = 15 januari 2019 

 Effectieve spelers worden verwacht elke week mee te spelen uitgezonderd op die data 
waarop je op voorhand vermeldt belet te zijn. 

 Contactpersoon = inschrijvingyoung@gmail.com elsembrecht49@gmail.com 

  
 

 

NAAM:  VOORNAAM  

Geb.datum:  E-mail:  

Telefoonnr.:  GSM-nr.:  

Data belet: _ _ / _ _ / 2019 _ _ / _ _ / 2019 _ _ / _ _ / 2019 

Kapitein zijn:  Ja      Nee  

ADRES: 

______________________________ 

Reeks 1:  (duid 1 reeks aan) 

 

_____________________________________ 

Reeks 2: (duid eventueel een 2de reeks aan) 

                                   
    

    
    
    
  

 
  

 Meisjes 9 (’10-’11)  Jongens 9 (’10-’11)  Meisjes 9 (’10-’11)  Jongens 9 (’10-’11) 
 Meisjes 11 (’08-09)  Jongens 11 (’08-‘09)  Meisjes 11 (’08-09)  Jongens 11 (’08-‘09) 

 Meisjes 13 (’06-'07)  Jongens 13 (’06-’07)  Meisjes 13 (’06-'07)  Jongens 13 (’06-’07) 
 Meisjes 15 (’04-’05)  Jongens 15 (’04-’05)  Meisjes 15 (’04-’05)  Jongens 15 (’04-’05) 

    

Ik wil spelen als: (duid 1 vakje aan) Ik wil spelen als: (duid 1 vakje aan) 
 effectieve speler  reservespeler  effectieve speler  reservespeler 

    

Ik wil inschrijven voor: 
(duid 1 of 2 vakjes aan) 

Ik wil inschrijven voor:  
(duid 1 of 2 vakjes aan) 

 enkel  dubbel  enkel  dubbel 
    

Opmerkingen:  

(je mag voorstellen doen 
voor ploegen, maar de 
Club heeft uiteindelijk het 
laatste woord in de  
ploegensamenstellingen) 

Gelieve uiterlijk op 15 januari 2019 te deponeren in de brievenbus in het clubhuis of te 
mailen naar inschrijvingyoung@gmail.com – elsembrechts49@gmail.com 
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