VTBS-federatie toernooi
19 september 2021
Uitnodiging aan gilden van de NBFS.
Aan alle deken-schrijvers van de aangesloten gildes.
Geachte gildebroeders en -zusters,
Helaas leven we nog steeds in een vervelende en onzekere tijd. Corona houdt de wereld en de
dagelijkse bezigheden nog stevig in zijn greep. Wij spreken dan ook de wens uit dat alle gilden deze
moeilijke tijd zullen doorstaan en dat we elkaar snel weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.
De voorbereidingen voor de organisatie van het jaarlijkse federatieve VTBS-toernooi, op zondag 19
September 2021 te Lieshout, gaan vooralsnog door. Of dit toernooi door zal gaan hangt van 2 zaken
af. 1) De op dat moment geldende regels/voorschriften van de Overheid/RIVM en 2) als er voldoende
aanmeldingen zijn. Alles in overleg met het bondsbestuur en de betreffende commissies.
Hiervoor willen wij graag alle vendeliers, tamboers, bazuinblazers en standaardruiters uit de gilden
van de NBFS van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit toernooi. Dat gehouden zal worden op
en rond ons eigen gildeterrein in Lieshout. Met in acht neming van de op dat moment geldende
regels.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 juni. Hierna bepalen we dus aan de hand van het aantal
aanmeldingen of we verder gaan met de organisatie. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer of
groep deelnemers.
De digitale inschrijfformulieren zijn te downloaden via onze website www.sintservatiusgilde.nl
Deze inschrijfformulieren zijn door ons voor deze gelegenheid in 1 document samengevat. Op de
eerste pagina hoeft u slechts eenmaal de gegevens van uw gilde over te nemen, op de overige gaat
dat verder vanzelf (bij afdrukvoorbeeld e/o afdrukken). Alle overige velden zijn te selecteren en/of in
te vullen op de Pc, daarna evt. printen en ondertekenen en/of per e-mail terugzenden naar
federatietoernooi@sintservatiusgilde.nl
Ook de formulieren met de te spelen marsen voor de tamboers en bazuinblazers.
Als u de formulieren liever per post instuurt kan dat naar:
Secretariaat VTBS-Toernooi 2021
Beemdkant 30
5737 RB Lieshout
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden voor 1 juli 2021 naar het rekeningnummer:
NL56 RABO 0128 923 008 t.n.v. Sint Servatius Gilde Lieshout, o.v.v. inschrijving VTBS-toernooi 2021.
Natuurlijk na beslissing of het toernooi doorgaat. Hiervan krijgt u natuurlijk bericht.
Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website of via een bericht naar bovenstaand
e-mailadres.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op het VTBS-toernooi op zondag 19 september, als deelnemer, begeleider of als supporter.
We verwachten spannende wedstrijden en na afloop in een ontspannen sfeer te kunnen
verbroederen.
Met vriendelijke gildegroet,

Willem van Pelt
Hoofdman Sint Servatius Gilde

Gerard Verhoeven
1e Deken Sint Servatius Gilde

