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Inschrijving Toppoolleague 2022/2023 

Hierbij ontvangt u de inschrijfformulieren voor deelname aan de Top Pool League seizoen 

2022/2023. De TPL is inmiddels uitgegroeid naar drie divisies. Hierdoor heeft de TPL op ieder niveau 

een spannende competitie te bieden. 

TPL1 

De TPL1 bestaat uit tien teams. Nieuwe teams 

kunnen zich niet rechtstreeks inschrijven voor de 

TPL1 (bestaande TPL1 teams dienen dit formulier 

natuurlijk wél in te vullen). Nieuwe teams kunnen 

zich enkel inschrijven voor de TPL2 of de TPL3.  

TPL2 

De TPL2 bestaat momenteel uit 10 teams. 

Komend seizoen hopen wij de TPL2 uit te kunnen 

breiden naar 2 poules. Teams die in aanmerking 

willen komen voor een TPL2 licentie kunnen dit 

op het inschrijfformulier aangeven. 

TPL3 

De TPL3 bestaat momenteel uit 8 teams. Komend 

seizoen hopen wij de TPL3 uit te breiden naar 10 

teams. Teams die in aanmerking willen komen 

voor een TPL3 licentie kunnen dit op het 

inschrijfformulier aangeven. 

Contributie 

In alle TPL divisies geldt een contributiebedrag 

van €30,- per speler. Er worden geen extra 

kosten in rekening gebracht per vereniging of 

team. Deze contributie kan per overboeking 

worden betaald, of contant, nadere instructies 

hiervoor zult u na inschrijving van ons ontvangen.  

Pasfoto 

Elke speler dient tevens een duidelijke en recente 

(pas)foto aan te leveren, digitaal of per post 

tezamen met de inschrijfformulieren. Wanneer 

de TPL al over een duidelijke recente (pas)foto 

van de speler beschikt hoeft er geen nieuwe 

aangeleverd te worden. 

Inschrijfstop 

Ingevulde formulieren en pasfoto’s dienen 

uiterlijk zondag 28 augustus 2022 gescand en per 

email verstuurd worden naar 

wimkekeal1990@hotmail.com of per post in een 

voldoende gefrankeerde envelop naar: 

Toppoolleague 

Box C5400 Keurenplein 41 

1069CD Amsterdam 

Tenslotte kunnen de ingevulde formulieren en 

pasfoto’s ook via WhatsApp naar Wim 

Rademakers gestuurd worden op 06 1226 5516. 

Let er dan wel op dat de formulieren fatsoenlijk 

leesbaar zijn. 

Verstuur geen geld via de post!  

Start competitie 

De competitie seizoen 2022-2023 start in week 

39.

mailto:wimkekeal1990@hotmail.com
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Inschrijfformulier 2022/2023 Toppoolleague versie: juli 2022 

Teamnaam 2022/2023: 

Teamnummer: 1 2 3 4 5 6 

Divisie: TPL 1 TPL2 TPL3 

Teamnaam 2021/2022:   TPL 1 TPL2 TPL3 

Lokaal: 

 Adres: 

 Postcode: Plaats:  

 Telefoon: E-mail: 

 Website: 

 Aantal tafels aanwezig: 

 Openingstijden & sluitingsdagen: 

 

 

 

Teamcaptain (1): 

 Telefoon: E-mail: 

1e verantwoordelijke uitslagendienst (2): 

 Telefoon: E-mail: 

2e verantwoordelijke uitslagendienst (2): 

 Telefoon: E-mail: 

Thuisspeeldag:  Maandag Donderdag 

 Dinsdag Vrijdag 

 Woensdag 

Licentiehouder (3,4):  

 Telefoon: E-mail: 

Factuuradres: 

 Naam: 

 Adres: 

 Postcode: Plaats:  

Datum: 

Handtekening licentiehouder(4): 
 

(1) De teamcaptain is het centrale aanspreekpunt voor de overige teams. 

(2) De verantwoordelijke uitslagendienst is de persoon die verantwoordelijk is voor het invullen van wedstrijdformulieren op de website. 

Deze ontvangen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord. 

(3) De licentiehouder is het centrale aanspreekpunt voor de organisatie. 

(4) De licentiehouder verklaart kennis te nemen van en akkoord te zijn met het Huishoudelijk Reglement Toppoolleague voor seizoen 

2022/2023. De huidige versie is bijgevoegd, het is mogelijk dat er gedurende het seizoen regels worden gewijzigd. Dit zal dan altijd op 

de website worden aangekondigd. De meest actuele versie van het Huishoudelijk Reglement zoals die op de website staat is bindend.  
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Inschrijfformulier 2022/2023 Toppoolleague versie: juli 2022 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 

 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord.
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Inschrijfformulier 2022/2023 Toppoolleague versie: juli 2022 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 

 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord.
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Inschrijfformulier 2022/2023 Toppoolleague versie: juli 2022 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 

 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 
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Inschrijfformulier 2022/2023 Toppoolleague versie: juli 2022 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 

 

Naam teamlid:  

 Geboortedatum: 

 Adres: 

 Postcode: Woonplaats:  

 Telefoon: E-mail(1): 

Team: Licentiehouder:  

Datum: 

Handtekening speler(2): 

Datum: 

Handtekening licentiehouder: 

1) Uit kostenoverweging en om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken bij aankondigingen van 

evenementen hecht de organisatie grote waarde aan de mogelijkheden om alle individuele leden via e-mail te 

kunnen benaderen.  

2) Met het ondertekenen accepteert het teamlid dat de TPL de noodzakelijke persoonsgegevens van het teamlid 

verwerkt en waar nodig of wenselijk publiceert op o.a. de TPL website en Facebook pagina. Van ieder teamlid 

zal in ieder geval de naam en (pas)foto gepubliceerd worden op de website, dit zodat de tegenstanders kunnen 

controleren of een bepaalde speler al dan niet speelgerechtigd is. Van de teamcaptains wordt tevens email 

adres en telefoonnummer gepubliceerd, dit zodat een tegenstander indien nodig contact op kan nemen bv. om 

een wedstrijd te verzetten. Het formulier mag ook digitaal worden ondertekend, bijvoorbeeld door een 

screenshot vanuit WhatsApp met een akkoord. 

  


