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Naam  

Adres en Huisnummer  
Postcode en 
Woonplaats 

 

Emailadres  
Telefoonnummer  
Telefoonnummer bij 
noodgeval 

 

Geboortedatum  
Handtekening  
Opmerkingen 
(allergieën enz) 

 

Met mijn inschrijving verplicht ik mij tot het op tijd betalen van het deelnamegeld van € 145,00 inclusief 2 
overnachtingen, ontbijt en diner. De consumpties en lunch zijn voor eigen rekening. Ik kies voor het volgende verblijf 

en betalingsmethode: 
  

Verblijf op tweepersoonskamer per persoon € 145 ,00 aangeven met wie je de kamer deelt... 

  

Verblijf op 1 persoonskamer  per persoon € 145 ,00 
 

Het totaalbedrag van € 145,00  stort ik vóór 1 december 2022 op rekeningnummer  

NL36 INGB 0001 1373 76 t.n.v. penningmeester van de COVS Eindhoven.  

 
  

Ik betaal in 1 termijn en  maak vóór 1 december 2022 het geld over aan de penningmeester van COVS 
Eindhoven. 

 Ik betaal in 2 termijnen á € 72.50 per keer in overleg met de penningmeester van COVS Eindhoven. 
Maar het totale bedrag stort ik voor 1 december 2022 
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Inschrijving technisch weekend 
 

Je bent pas zeker van deelname als het inschrijfgeld op de rekening van de COVS Eindhoven is gestort.  
Organisatie is in handen scheidsrechtersvereniging Brabant Zuidoost 
. 

 
In verband met de vooruitbetaling van het hotel en enkele andere kosten is het belangrijk dat iedereen het volledige bedrag 

tijdig in zijn geheel heeft betaald. Om dit te kunnen realiseren verplicht ik mij: 

 
Opmerking: Mocht je door overmacht of ziekte niet in staat zijn, maar wel het totaalbedrag hebben betaald aan het 
Technisch Weekend, dan hebben besturen  besloten dat het bedrag niet teruggestort gaat worden (wij hebben de kosten 
en reserveringen reeds betaald per 2 december aan onze gastheer). Eventueel zou u het via uw eigen reisverzekering terug 

kunnen halen. 
 
 

DIT VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER INLEVEREN bij een bestuurslid OF VIA MAIL OPSTUREN NAAR 
INFO@COVSEINDHOVEN.NL. Ook kunt u het afgeven aan bestuurslid van onze vereniging. 

 
KLEDINGVOORSCHRIFTEN:  
Wij verwachten dat u het gehele weekend in het hotel in een trainingspak loopt met het shirt wat in 2018 is uitgedeeld 

namens COVS Valkenswaard en Eindhoven dient gedragen te worden in het verblijf waar wij onze activiteiten hebben. Bent 
u nieuwe deelnemer dan ontvangt u een shirt van ons, geef even uw maat door. 

Vrijetijdskleding wordt niet geaccepteerd tijdens het weekend. Het is een technisch trainingsweekend en daarbij hoort 
sportieve kleding. Let op: Zorg dat je genoeg sportkleding bij je hebt, want je moet wel een paar keer trainen.  
 

Hotel Guldenberg Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt  
 

Hartelijk dank namens de organisatie en we hopen dat we weer een mooi weekend gaan hebben en dat het weer sfeervol en 
gezellig verloopt net als vorig jaar. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens organisatie Bas van Rijen 
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