
Beste allemaal,  
 
Na een zeer geslaagde, eerste editie vorig jaar, is het tijd voor de tweede editie van het 
Siepeltoernooi! Wie gaat er dit jaar met de _Siepels_ vandoor?  
 
Dit gezelligheidstoernooi (Amerikaans dubbel, elke wedstrijd met een andere medespeler) 
organiseren wij op vrijdagavond 2 november 2018 vanaf 20.30 (zaal open vanaf 20.00) in sporthal ‘De 
Hulsebosch’ te Dwingeloo.  
 
In de bijlage treft u de uitnodiging aan. 
 
Net als vorig jaar gaat de opgave via een online opgaveformulier, die te vinden is via 
HTTPS://GOO.GL/FORMS/MBRIFABNEXQ1SVRD2 [1] Om het overzichtelijk te houden is opgeven ook 
dit jaar uitsluitend mogelijk via deze weg. Vorig jaar waren er vragen over met het niet werken van 
de link op de uitnodiging. Dit klopt, omdat de uitnodiging een pdf bestand is. Bij Word verandert de 
complete lay-out. Het is een kwestie van even overtypen, of de link uit deze mail kopiëren.  
 
[1]  
Opgaveformulier 2e Siepeltoernooi BC Dwingeloo [1] Middels dit opgaveformulier, geeft u zich op 
voor het Siepeltoernooi, op vrijdagavond 2 november 2018 in Sporthal de Hulsebosch, te Dwingeloo. 
Wij vragen u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een zo mooi mogelijke 
indeling kunnen maken. Zaal open: 20.00 uur Start toernooi: 20.30 uur Kosten: €6,- Voor eventuele 
vragen, mail ons 
gerust via bcdwingeloo@hotmail.com In navolging van de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG) gebruikt Badminton Club Dwingeloo (BCD) de verstrekte gegevens alleen 
voor de daarvoor bestemde 
doeleinden. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de Privacy Statement op 
de website. U ontvangt via uw mailadres een bevestiging van opgave. Tevens geldt dit als 
communicatiebron voor het toernooi. Uw emailadres zal worden opgeslagen om u te informeren 
over toekomstige activiteiten van BCD, wanneer u dit niet wilt kunt u een bericht sturen naar 
[bcdwingeloo@hotmail.com] waarna al uw gegevens (na 
het toernooi) worden verwijderd. Deelname gesch  goo.gl  
 
De inschrijving sluit op 26 oktober óf bij het maximaal aantal van 50 deelnemers! VOL=VOL! De 
inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Bij het bereiken van 50 deelnemers, of het verstrijken 
van de inschrijvingsperiode komt u op de reservelijst. Bij uitval kunnen wij u tot 18.00 uur berichten.  
 
In navolging van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) gebruikt Badminton Club 
Dwingeloo (BCD) de verstrekte gegevens alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. Voor meer 
informatie over dit 
onderwerp verwijzen wij u naar de Privacy Statement op de website. Deelname geschiedt op eigen 
risico.  
 
Zou u deze mail willen verspreiden binnen uw vereniging? Alvast 
hartelijk dank.  
 
Wij zien u graag op 2 november!  
 
Met sportieve groet, Namens BC Dwingeloo 
Ramon Rozeboom 
 
 
Links: 
------ 
[1] https://goo.gl/forms/MbrIFaBneXq1svrd2 
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