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Inschrijfformulier extra speler TPL 2019-2020
U wilt een extra speler inschrijven voor een reeds bestaand TPL 1, 2 of 3 team? Dat kan natuurlijk.
Er zijn daarbij 2 belangrijke aandachtspunten voor u als teamcaptain:
-

-

Het is tot voor de laatste reguliere wedstrijd van de competitie mogelijk om nieuwe spelers
aan te melden. Echter alleen spelers die vóór 1 februari van het lopende seizoen zijn
aangemeld en minimaal 4 reguliere competitiewedstrijden tijdens het lopende seizoen
hebben gespeeld zijn speelgerechtigd voor play-off wedstrijden.
De nieuwe speler is pas speelgerechtigd ná betaling van het inschrijfgeld, het aanleveren van
een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier én het aanleveren van een
duidelijke pasfoto. In de praktijk houdt dit in dat de € 30 inschrijfgeld minimaal 2 werkdagen
vóór deelname van de speler aan een wedstrijd overgemaakt moet zijn naar de
bankrekening van de Top Pool League (NL28 RABO 0146 9651 24) Lukt dit door
omstandigheden niet dan neemt u zo snel mogelijk, maar altijd vóór aanvang van de
wedstrijd waaraan een nieuwe speler deelneemt, contact op met een van de
competitieleiders om de situatie toe te lichten. De competitieleider bepaalt of er een
mogelijkheid is voor de nieuwe speler om al deel te nemen aan een wedstrijd.

Indien u meerdere nieuwe spelers wilt aanmelden dan moet er voor iedere nieuwe speler een
apart inschrijfformulier worden ingevuld. De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u per
post opsturen naar:
Top Pool League
Postbus 138
6430 AC Hoensbroek
De formulieren dienen te allen tijde opgestuurd te worden. In een dringende situatie kunt u
daarnaast het formulier scannen of fotograferen en per email of whatsapp aan een van de
competitieleiders, de secretaris of de voorzitter sturen. Contact gegevens vindt u op de
bestuurs-pagina van de TPL-website.
Met sportieve groet,
Het Top Pool League bestuur
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Inschrijfformulier extra speler TPL 2019-2020
Gegevens extra speler:
Naam teamlid:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail(1):

Team:

Licentiehouder:

Datum:

Datum:
(2)

Handtekening speler :

Handtekening licentiehouder:

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van
evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te
kunnen benaderen.
2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid
verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid
zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders
kunnen controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens
email adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen
bv. om een wedstrijd te verzetten.

Het inschrijfgeld à € 30 per nieuwe speler dient te worden overgemaakt op bankrekening NL28
RABO 0146 9651 24 t.n.v. Top Pool League o.v.v. de naam van de extra speler.

