
Graag zien we iedereen op 24 en 25 maart 2023! 
Mike van Boxtel, Stefan Gijsbers, Nick van Lieshout, Daan Nooijen 

  
INSCHRIJFFORMULIER 

Naam:   ☐ Man ☐ Vrouw 

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

* In het bezit van eigen pijlen? ☐ Ja ☐ Nee 
* Doet mee aan het enkeltoernooi ☐ Ja ☐ Nee 
* Doet mee aan het koppeltoernooi ☐ Ja ☐ Nee 
Koppelpartner:   

* SVP aanvinken wat van toepassing is. 

ALGEMENE INFORMATIE 
- Het WK Darts is voor iedereen geboren en/of woonachtig in Wilbertoord. 
- Iedereen die ingeschreven heeft voor het toernooi van 2020 mag dit jaar meedoen, ongeacht de 

woonsituatie nu. 
- Die op het moment dat het toernooi plaatsvindt 13 jaar of ouder is. 
- Kosten voor het enkeltoernooi €2,00 p.p. 
- Kosten voor het koppeltoernooi €2,00 p.p. (dus €4,00 per koppel). 
- Deze betalingen dienen bij opgave te worden voldaan. (Zonder betaling is de opgave niet geldig!). 
- Niet in het bezit van eigen dartspijlen? 

De organisatie zorgt ervoor dat er pijlen beschikbaar zijn op tijden dat jij speelt! 
 

- Geen koppelpartner en toch mee willen doen? 
Dan zorgen wij voor jou dat je een partner hebt tijdens het koppeltoernooi! 
 

- Deelnameformulieren kunnen t/m 17 maart 2023 ingeleverd worden bij Stefan Gijsbers 
(Verbindingsweg 24 te Wilbertoord). 
Opgeven kan ook via Whatsapp op nummer 06-30713964 
Geef hierin aan met welk(e) toernooi(en) je meedoet, en wie (indien van toepassing) je koppelpartner is. 
Je ontvangt dan een betaalverzoek. Na betaling ben je ingeschreven! 
 

- Er kunnen maximaal 80 Wilbertoorders deelnemen. Vol is Vol, dus geef je zo snel mogelijk op! 
 

- Deelnemers dienen op beide data om 19:00 aanwezig te zijn. 
Daarnaast is iedereen (familie/vrienden/fans) natuurlijk welkom 
 

- Privacy statement: 

Met het inschrijven; ga je ermee akkoord dat wij je gegevens verwerken alleen voor het WK Darts 2020. Je naam gebruiken we in het 
programmaboekje, en tijdens het toernooi. Je adres en woonplaats gebruiken we om het boekje te bezorgen; je telefoonnummer gebruiken we 
om, indien er op het laatste moment nog wijzigingen plaatsvinden je te kunnen informeren, en je geboortedatum gebruiken we om te bepalen in 
welke leeftijdscategorie je valt. Tijdens het toernooi worden foto’s gemaakt. Deze kunnen op Social media geplaatst worden.  
Deze gegevens worden na afloop van het toernooi vernietigd. 

 


