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Tel : 030 6014822

Invulinstructie voor het formulier overschrijven speler naar een ander team: 

Invulinstructie voor het formulier overschrijven speler naar een ander team:

Vul alle gegevens in!

De captains van de betrokken teams dienen beiden te tekenen, evenals de betrokken speler.
Zonder deze handtekeningen worden overschrijvingen niet geaccepteerd.

Indien een speler overschrijving aanvraagt naar een lager spelend team dan het team waarbij hij/zij nu 
staat ingeschreven, dient bij dispensatieverzoek een reden ingevuld te worden.

Verlening van dispensatie is te allen tijden ter beoordeling aan het bestuur van D.B.M.N.

Alle informatie is voor D.B.M.N. nodig om de overschrijving compleet te maken en goed te verwerken.
Overschrijving is geldig vanaf het moment dat de € 5,00 (Vijf Euro) administratiekosten zijn voldaan 
aan de ledenadministratie en de captain van het betreffende team in bezit is van (voorlopige) nieuwe 
jaarkaart.

Stuur het compleet ingevulde en door alle betrokkenen ondertekende formulier retour naar:

Stuur het formulier op naar:
DARTS BOND MIDDEN NEDERLAND
T.a.v. Ledenadministratie
Zonnebaan 18
3542 ED Utrecht 
 

Darts Bond Midden Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Darts Bond.
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Overschrijven leden naar ander team seizoen 2017-2018

Datum aanvraag:  

Naam:  

Adres:  

Postcode:   Woonplaats:  

DBMN lidnummer:  

Ingeschreven bij team:   Divisie/poule:   

Aantal spelers dat overblijft:  

Naam captain huidige team:  

Overschrijven naar team:   Divisie/poule:   

Naam captain huidige team:  

Reden dispensatieverzoek indien overschrijving naar lagere divisie.:

  

  

  

Let op alle gegevens zijn verplicht!
De betrokkenen geven door plaatsing van hun handtekening onderaan dit formulier aan dat zij met 
de overgang naar het andere team akkoord gaan. 
Overschrijven naar een ander team kan vanaf speelweek 5. 
Overschrijven naar een ander team kan tot en met speelweek 20 van het seizoen.

Voor akkoord  
Speler Captain huidige team Captain nieuwe team

       

Darts Bond Midden Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Darts Bond.


