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Ypsilon Heist nodigt alle NTSV-clubs
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SCRABBLE-INTERCLUB
die plaatsvindt op

zondag 13 januari 2019, in het ontmoetingscentrum ‘Ravelingen’

te Heist a/z.

De wedstrijd vangt aan om 14.00 uur stipt. De deuren gaan open om 12.45 uur.
Deelnemen kost 8 euro voor de volwassenen en 4 euro voor de min-18-jarigen.
Tijdens de pauze wordt gratis een versnapering aangeboden.
Er zijn prijzen voorzien voor de top-10 (waaronder 3 boekenbonnen).
De beste B- en C- speler (gebaseerd op de doorlopende ranking eind 2018) ontvangen een prijs.
De deelnemers die in de voorlopige uitslag voorkomen op een plaatsnummer dat eindigt op een 1 (151, 141,
131, ……..31, 21) krijgen ook een verrassingsprijs, zolang de voorraad strekt.
Dankzij de sponsoring van Mattel en ‘Van Dale Uitgevers’, kunnen we onder alle aanwezige NTSV-leden
enkele waardevolle prijzen verloten.
Richtlijnen voor de clubverantwoordelijken:
Wij vragen je bij voorkeur gebruik te maken van het inschrijvingsformulier dat je kunt downloaden van de
NTSV-site. Dit formulier kun je dan afgeven of in bijlage doorsturen per e-mail. Je krijgt vanzelfsprekend een
bevestiging van ontvangst.
Om verwarring te vermijden, vragen wij ook om zowel de inschrijving (via inschrijvingsformulier) als de
betaling (niet cash, maar via bankgiro!) op dezelfde dag te verrichten. Voor de betalingen ter plaatse,
laattijdige inschrijvingen, afmeldingen of het niet komen opdagen gelden de regels van het NTSV vzw.
Inschrijvingen opsturen, e-mailen of afgeven aan:
Bertrand De Bouvere
Graaf d’Ursellaan 16/31
8301 Knokke-Heist
telefoon: 0032 0478 502827
e-mail: b@debouvere.be

Inschrijvingsbedrag storten op:
rek. nr. 001-3820686-29
IBAN: BE26 0013 8206 8629
BIC-code: GEBABEBB
t.a.v. Scrabbleclub YPSILON HEIST
met vermelding van clubnummer,
clubnaam en aantal deelnemers

De inschrijvingen én betalingen per club worden verwacht ten allerlaatste op maandag 1 januari 2019.
Hou wel rekening met de vakantieperiode en de daarbij horende eindejaarsvertraging!
Een gedetailleerde wegbeschrijving en parkeerfaciliteiten kun je vinden op de NTSV-website.
Het NOODNUMMER op 10 januari is 0472 133094

Wij hopen, samen met jullie op een aangename scrabblenamiddag en wensen je alvast prettige
eindejaarsfeesten
De werkgroep “Interclub Heist”

