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Beste sportliefhebber,
Dit jaar organiseert Wegi op zaterdag 23 en zondag 24 juni voor de 40ste keer zijn
minivoetbaltornooi te Welchelderzande met zowel heren- als damesreeksen. Voor onze 40ste editie
gaan we er iets speciaal van maken en worden er ook enkele verassingsactiviteiten voorzien. Voor het
eerst zal er ook een zuipbeker zijn. We voorzien op zaterdag ook een scherm om de match van onze
nationale voetbal ploeg live te kunnen volgen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 80€ per ploeg. Op zondagmorgen krijg je hiervan 20€ als je ploeg voltallig
aanwezig is. Indien je ploeg een scheidsrechter ter beschikking stelt, dan krijg je 40€ terug op
zondagavond. (Wat het eigenlijke inschrijvingsgeld brengt op 20 €.) Je scheidsrechter zal dan
aangeduid worden om 6 wedstrijden te leiden.
Bij tijdig vooraf gemelde forfait en inkorting van het tornooi door weersinvloeden zal het
scheidsrechter geld terugbezorgd worden.
Net zoals vorig jaar bieden we de mogelijkheid om een sportverzekering bij
Ethias af te sluiten voor dit tornooi voor een bedrag van 20,8€. Deze
verzekering biedt Wegi aan als een “service” voor de ploegen die nog niet via
een andere weg (vereniging, ploeg of club) verzekerd zijn. Met service
bedoelen wij dat Wegi de verzekering voor U afsluit en dat wij de algemene
voorwaarden ter inzage voor U ter beschikking houden. (incl.
aangifteformulieren).
Verdere briefwisseling en disputen bij eventuele ongevallen dient U
rechtstreeks met Ethias af te handelen waarbij Wegi niet meer tussenkomt.
Deze verzekering kunnen wij enkel regelen voor ploegen die voor 30/5
ingeschreven zijn EN betaald hebben (= geld op de Wegi rekening).

Hoe inschrijven:
Ga naar ons inschrijvingsblad op onze site www.wegi.be/minivoetbaltornooi en vul hier de lijst in.
(Inschrijvingen geopend vanaf 2 april) Na je inschrijving krijg je eveneens een bevestig. Indien
problemen: Mail naar mvt@wegi.be
Aansluitend dien je ten laatste binnen de 10 dagen na het aanmelden (anders vervalt de aanmelding)
het inschrijvingsgeld + het eventuele verzekeringsgeld ofwel:
 over te schrijven op rek.nr. BE21 0355 8491 5903 (bic: GEBABEBB) met vermelding van “inschr
MVT + naam ploeg”.
 cash te betalen op volgend adres : Johan Wilmsen, Vendelmansweg 58, 2275 Wechelderzande,
tel. 0471/65.45.33
Elke speler krijgt zondagmiddag gratis soep met een boterham en per ploeg is er een trofee en
ploegfoto. En natuurlijk mag je onze alom gegeerde fairplay-beker niet vergeten. Om de kleineren
te plezieren voorzien we ook dit jaar een springkasteel.
Mogen we vragen om al het mailverkeer over mvt@wegi.be te laten lopen?
Met sportieve groetjes,
Wegi

