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De teamlijsten voor de voorjaarscompetitie 2002 moeten uiterlijk 3 dec. 2001 ingeleverd zijn.
De lijsten voor de seniorencompetitie dienen gezonden te worden naar de SCL:
Remco Dijkers,
Thorbeckelaan 25, 4463 VA Goes
Tel. 0113 – 222966
e-mail: rhdykers@zeelandnet.nl
En voor de jeugdcompetitie naar de JCL:
Johan ’t Hooft,
Halsterseweg 53, 4661 KM Halsteren
Tel. 0164 - 685282
e-mail: johjud@xs4all.nl
De teamlijsten, moeten, in zwart ingevuld (computer of schrijfmachine) opgestuurd worden.
Zo mogelijk een elektronische versie opsturen per e-mail.
Gebruik de juiste formulieren en vul de lijsten duidelijk en overzichtelijk in.
Ook als er geen wijzigingen in de teams zijn aangebracht, dienen complete lijsten ingestuurd te
worden.
Op de teamlijsten moet worden vermeld:
? de klasse waar men recht op heeft;
? wensen zoals een afwijkende klasse-indeling e.d. Alleen wanneer er op de teamlijst
niet voldoende ruimte is, kunt u uw wensen e.d. op een bijlage vermelden;
? correcte bondsnummers en geboortedata;
? de klasse waarin de spelers de voorgaande competitie hebben gespeeld en welk
persoonlijk percentage ze daar behaald hebben;
Op alle teamlijsten en bijlagen dient de verenigingsnaam duidelijk vermeld te worden.
Dispensaties verleend in het seizoen 2001/2002 zijn ook voor de voorjaarscompetitie geldig.
Nieuwe dispensatieaanvragen met de teamlijsten meesturen.
Indien u niet over voldoende teamlijsten of een diskette met de elektronische versie beschikt, kunt
u deze aanvragen bij de S.C.L of J.C.L of downloaden van de internetwebsite van de afdeling
ZuidWest.
Alle leden die op de teamlijsten staan dienen voor 1 januari als competitiegerechtigd te zijn
opgegeven bij de ledenadministratie van de afdeling: Ria Elshof, Plutostaat 17, 5694 SV Son en
Breugel.
Over toevoegingen aan de teamlijsten na 3 december dient altijd eerst telefonisch contact te
worden opgenomen met de S.C.L. of J.C.L.
In verband met de controle op sterkte en om rekening te kunnen houden met uw wensen t.a.v.
zaalbezetting is het noodzakelijk dat u op de teamlijsten ook de landelijk spelende teams
vermeldt.
Indien u meent op de teamlijsten af te moeten wijken van de regel, dat spelers "op sterkte"
ingedeeld moeten worden, kunt u een gemotiveerd verzoek bijvoegen.
Het niet juist of onvolledig invullen van de teamlijsten valt onder de boetebepalingen.

Wij zullen proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen, maar dit is niet altijd mogelijk.

Cor Bom (ACL)

