BEVESTIGING

Aan: de LAVA-RKB Beker 2019-2020

TOT DEELNAME

van het LAVA gewest Rupel – Klein Brabant,
Sportieve Cel

Clubnaam: …………………………………………………………………

-

Stamnr:

………………

Bloknr:

………………

Wenst deel te nemen aan de LAVA-RKB Beker 2019-2020 met volgende ploegen:

Gelieve aan te duiden met een kruisje of je al dan niet deelneemt, graag ook invullen met hoeveel ploegen er wordt
ingeschreven in welke categorie.

U9 :

jongens oo

ja

oo

neen

Aantal ploegen die worden ingeschreven:
Interprovinciale (U8): ……… - Provinciale (U8): ……… - Gewestelijke (U9): ………
U11 : jongens oo

ja

oo

neen

Aantal ploegen die worden ingeschreven:
Interprovinciale (U10): ……… - Provinciale (U10): ……… - Gewestelijke (U11): ………
U13 : jongens oo

ja

oo

neen – MU 13 (8v8) o o

ja

oo

neen o o

Aantal ploegen die worden ingeschreven:
Interprovinciale (U12): ……… - Provinciale (U12): ……… - Gewestelijke (U13): ………
U15 : jongens oo

ja

oo

neen

Aantal ploegen die worden ingeschreven:
Interprovinciale (U14): ……… - Provinciale (U14): ……… - Gewestelijke (U15): ………
U17 : jongens oo

ja

oo

neen – MU 16 (8v8) o o

ja

oo

neen o o

Aantal ploegen die worden ingeschreven:
Interprovinciale (U16): ……… - Provinciale (U16): ……… - Gewestelijke (U17): ………

-

Heeft het reglement van de bekerwedstrijden gekregen, gelezen en goedgekeurd.

INLICHTINGSBLAD - SEIZOEN 2019 - 2020
ALGEMEEN:
Voorzitter:

…………………………………………………………………

Secretaris GC:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………

Gemeente:

………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………
E-mailadres:

Postcode:

…………………

Gsmnummer: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………

Adres terreinen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vergaderdag clubbestuur:

…………………………………………………………………………

JEUGDBESTUUR:
Jeugdvoorzitter:

…………………………………………………………………………

Jeugdcoördinator (TJVO): ………………………………………………………………………
Adres:

…………………………………………………………………………………

Gemeente:

……………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………
E-mailadres:

Postcode:

………………………

Gsmnummer: ………………………………………

…………………………………………………………………………………

Vergaderdag jeugdbestuur:

…………………………………………………………………………

JEUGDTRAINERS:
Graag de coördinaten van de jeugdtrainers in de verschillende categorieën. (naam, tel en e-mailadres) Zo kunnen we hen
verwittigen bij afgelastingen of eventueel forfait van hun tegenstander.

U8 -U9 :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

U10-U11 :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

U12-U13 :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

U14-U15 :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

U16-U17 :

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Meisjesploeg :

U 13: …………………………………………………………………………………………………………………
U 16: …………………………………………………………………………………………………………………

INFRASTRUCTUUR:
-

Aantal terreinen: ………………………………………………………… eventueel kunstgras: ……………………………

-

Aantal terreinen met verlichting: ……………………………………

-

Kandidaat om bekerwedstrijden te organiseren:
▪

Kwalificatiewedstrijden

ja

oo

neen o o

▪

Kwartfinales*

ja

oo

neen o o

▪

Halve finales**

ja

oo

neen o o

*Om de kwart finales te organiseren dient de club te beschikken over 3
(drie) terreinen, waarvan 1 (één) met verlichting en voldoende
kleedkamers (min. 8) + 2 (referee).
**Om de halve finales te organiseren dient de club te beschikken over 2
(twee) terreinen en voldoende kleedkamers (min. 6) + 2 (referee).
-

Aantal kleedkamers:

-

Aantal kleedkamers voor scheidsrechters: ……………………

-

Aantal doelen voor duiveltjes, preminiemen en/of miniemen (5 x 2): ……………………….

-

Clubkleuren:

-

Kleur reservetrui: ……………………………………………………………

-

Gebruikte kleuren voor de jeugd: ………………………………………

……………………………………

Trui: …………………………

Broek: ……………………………………

Kousen: ………………………………

KANDIDATUUR ORGANISATIE FINALEWEDSTRIJDEN:
Wij stellen ons kandidaat om de finalewedstrijden te organiseren op ons A-terrein en voldoen aan
volgende voorwaarden: (indien je aan alle voorwaarden voldoet kom je in aanmerking om de finales te
organiseren. Bij meerdere inschrijvingen zal het lot over de keuze beslissen.)
- A-terrein, in zeer goede staat op het eind van het seizoen

ja

oo

neen o o

- aanpalend B-terrein, waarop de ploegen kunnen opwarmen

ja

oo

neen o o

- Minstens 6 kleedkamers + 2 kleedkamers scheidsrechters

ja

oo

neen o o

- Apart lokaal dat kan gebruikt worden als secretariaat

ja

oo

neen o o

- Genoeg hulp binnen de club om deze finales te organiseren

ja

oo

neen o o

- Goede geluidsinstallatie met (draagbare) micro

ja

oo

neen o o

- Een degelijk EHBO uitrusting met kiné of post van het Rode Kruis

ja

oo

neen o o

- Volledig afsluitbare accommodatie met één ingang

ja

oo

neen o o

- Motiveer hieronder je kandidatuur waarom we de finales bij jullie zouden organiseren:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Namens de club, de secretaris of jeugdsecretaris.

Datum:
Handtekening:

