
Café Geert Cup                     

10e jaargang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste horecagelegenheid, 
 
Elk jaar vindt in de regio Mill de dartcompetitie plaats genaamd Café Geert Cup. Dit is een regionale 
competitie waarbij sportiviteit en gezelligheid centraal staan. Na 9 succesvolle seizoenen achter de rug te 

hebben zijn wij reeds gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
 
Graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen aan deze competitie. Deze zal starten ergens in oktober 
en eindigen april/mei. De competitie zal afgesloten worden met een onderling eindtoernooi. 
 
Evenals vorig jaar vragen wij jullie je van te voren in te schrijven zodat we weten waar we aan toe zijn. 
Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijvingsformulier. Een team bestaat uit 4 spelers maar het is zeer 
aan te raden meerdere spelers op te geven als reserve of om gewoon lekker mee te doen. Op het 
inschrijvingsformulier staat ruimte voor 10 spelers. Mochten er teams zijn die er meer op de lijst hebben, 
gaarne dit op de achterkant te vermelden. 
 
Het formulier dient uiterlijk ingeleverd te worden 26 september bij Berry Frederiks, Hazewind 7 te 
St.Hubert. Gaarne dit op tijd te doen, dit scheelt ons weer veel gebel. 
 
Voor deelname aan de competitie vragen wij een inschrijfgeld van € 75,- . Na inschrijving ontvangt u een 
bevestiging waarop vermeld staat hoe dit geld over te maken.  

 
De organisatie van cafe geert cup is een non-profit organisatie. Dit betekent dat het inschrijfgeld dat 
gevraagd wordt voor de competitie volledig wordt besteed aan de competitie zelf m.u.v. gemaakte 
administratiekosten. Dit zal gebeuren in de vorm van prijzengeld. 
 
Informatie over onze organisatie, de competitie, indeling en standen kunt u vinden op onze vernieuwde 
website: 
 

www.cafegeertcup.nl 
 
Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Cafe Geert Cup 
 
 
 
 

http://www.cafegeertcup.nl/


Café Geert Cup                     

 
 

Inschrijfformulier competitie 2014 - 2015 
 

Café/Horecagelegenheid:……………………………………………………………. 
Teamnaam:………………………………………………………………………………. 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats:……………………………………………………………………. 
Teamcaptain:……………………………………………………………………………. 
Tel. Teamcaptain:……………………………………………………………………… 
Emailadres Teamcaptain :………………………………………………………….. 
Speeldag thuiswedstrijd : maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag* 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
* Vrijdag is alleen toegestaan indien de andere dagen onmogelijk zijn. 

 
Deelnemers: 
1……………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………
8……………………………………………………………………………………
9……………………………………………………………………………………
10…………………………………………………………………………………  

Inleveren voor 26 september bij Berry Frederiks, Hazewind 7 in St.Hubert 


