
Om maximaal speelplezier te garanderen kiezen we ervoor om met poules van 5 koppels te spelen. Hierdoor 

moeten we de inschrijvingen beperken tot 40 koppels in de voormiddag + 40 koppels in de namiddag. Er wordt 

dus ingeschreven tot 2 x 40 volledige inschrijvingen binnen zijn. Een volledige inschrijving omvat het 

doorgeven van de gegevens en de uitvoering van betaling via overschrijving. Wie ingeschreven is en 

onverwacht toch verhinderd wordt om mee te spelen krijgt het inschrijvingsgeld teruggestort indien hij dit 

meldt voor 27 oktober. 

GSF Belsele Badminton 

Halloweentornooi 
Op zondag 28 oktober 2012 in sporthal “De Klavers” voor 

recreanten en spelers D en C2 
 
Vanaf 9u00: Dubbel Dames + Dubbel Heren 
Vanaf 13u00: Dubbel Gemengd 
 

 € 6,50 p.p. per discipline, € 5,00 pppd als de betaling via overschrijving ons 
voor 22 oktober bereikt. 

 Uiterste inschrijvingsdatum = 22/10 
 Niveaus: Zeer Goed – Goed – Matig – Beginner 

 
• Betaling door overschrijving op rek.nr. BE 54 7512 0423 9297 van GSF Belsele met vermelding van (ev. 
club en) de voornamen van de spelers. 
 
• Schrijf tijdig in, want bij bereiken van de limiet worden de inschrijvingen onherroepelijk afgesloten. 
 
• Voor inschrijvingen via E-mail geef je volgende gegevens door: club + namen + discipline + niveau + 
telefoonnummer. 
 
Je ontvangt een bevestiging van inschrijving indien je mail goed is toegekomen. 
Deze return-mail dient als bewijs bij eventuele discussie aan de inschrijvingstafel. 

 
 
Sporthal De Klavers      Inschrijvingen: 
Sint-Andriesstraat 2      Jens Carmeliet 
9111 Belsele       GSM: 0485/50.73.22 

        inschrijving@gsfbelsele.be 
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