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 Biljartclub de Vliegert         

        biljartclub@kersenplukkers.nl 
           secretariaat: van Rodestraat 109a, 5731 VR, Mierlo 

 

Het bestuur heet U  van harte welkom bij onze biljartclub 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Hans Janssen  tel. 665838 hansjanssen@hotmail.nl 

Secretaris: Ad Brouwers  tel. 430446 brouwersmierlo@gmail.com  

Penningmeester: Henk Groenemans  tel. 662345 henk@groenemans.nl  

Wedstrijdcoordinator:  Wim Kersten   tel  430004  wimke258@gmail.com  

2e Penningmeester:  Toon Koolen   tel. 662345 ajkoolen@gmail.com 

Public Relations Dorine Smirk   tel. 430423

 tpsmirkvdboogaart@onsbrabantnet.nl   

 

Contributie. 

Leden van de biljartclub betalen, naast hun lidmaatschap van “De Kersenplukkers”, een jaarlijkse 

contributie aan de afdeling  de “Biljartclub de Vliegert”,  
Voor het jaar 2019 is deze vastgesteld op € 16,-- , inclusief een keu-rek of keu-kast.  

 

Graag hebben we dat u dit per automatische incasso via De Kersenplukkers betaalt.  
Voor een machtigingsformulier hiervoor Klik Hier.  Het contributiebedrag wordt dan op 
rekeningnummer NL96RABO 0134 1021 85 van de Kersenplukkers bijgeschreven en vervolgens op 
de rekening courant van de Biljartclub bij De Kersenplukkers geboekt. 
 

Wanneer U vanaf juni 2019 als lid wordt ingeschreven, bent U voor het resterend jaar   

€ 8,--. aan contributie verschuldigd. 

 

Tot slot wensen wij U veel biljartplezier bij onze club en tot ziens in De Vliegert. 

Alle nieuws, mededelingen en standen kun je zien op  http://bcdevliegert.kersenplukkers.nl 

 

 

Aanvulling van de autoincasso voor nieuwe leden van de “ Biljartclub de Vliegert”. 

Voornaam: …………………… Achternaam ………………………………………. 

Telefoon: …………………………   GSM::…………………………………………………. 

Naam Partner ……………………………………… 

E-mail Adres ……………………………………… 

Mijn gemiddelde (moyenne)  is ongeveer ………. 

 

Wenst te spelen voor de interne competitie :    Maandag middag / dinsdag morgen / dinsdag middag / woensdagavond 

 

Is geïnteresseerd in deelname van de :              stadscompetitie  /  persoonlijk kampioenschap 

 

Geeft toestemming voor gebruik  van Haar/zijn gegevens en foto’s binnen de biljartclub   ……………..     (paraaf)     
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Gelieve in te leveren bij de secretaris !!!! 
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