
Lions Club Blankenberge      Belgium District 112 

 INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 Fortenbouw wedstrijd

NAAM INSTELLING : ........................................................................................... 

NAAM VERANTWOORDELIJKE :  ...........................................................................................

E-MAILADRES SECRETARIAAT : ...........................................................................................

            Dank voor de uitnodiging en hierbij schrijven wij graag in met een team van 5 fortenbouwers.

Bij inschrijving nemen wij opnieuw contact met u op voor de naamopgave van de 5 fortenbouwers
ĞŶ�ŶŽŐ�ĞŶŬĞůĞ�ďŝũŬŽŵĞŶĚĞ�ŶƵƫŐĞ�ŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͘

Wij maken 25 € over op rekening KBC BE10 7380 0812 6804 ĞŶ�ďĞǀĞƐƟŐĞŶ�ŚŝĞƌĚŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ĚĞĞůŶĂŵĞ͘

Wij hebben nota genomen dat 50% van het gewonnen bedrag toegekend wordt aan een sociaal doel binnen 
ŽŶǌĞ�ƌĞŐŝŽ�ĞŶ�ŽŶǌĞ�ǀŽŽƌŬĞƵƌ�ŐĂĂƚ�ŚŝĞƌďŝũ�ŶĂĂƌ�͗�(meerdere doelen mogen aangeduid worden, dan wordt het bedrag verdeeld)

           Het BOOTHUIS - instelling voor personen jonger dan 21 jaar met verstandelijke beperkingen

           De KAJUIT Ͳ�ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĂĂƚƐ�ǀŽŽƌ�ďĞǁŽŶĞƌƐ��ĞƐĐŚƵƚ�tŽŶĞŶ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŵĞƚ�ƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ

           Het RODE KRUIS Ͳ�ǀĂŶ��ůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ

            Hartelijk dank voor de uitnodiging maar onze instelling kan jammer genoeg niet deelnemen.

handtekening verantwoordelijke :       ..............................................................

'ĞůŝĞǀĞ�Ěŝƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ǌŽ�ƐŶĞů�ŵŽŐĞůŝũŬ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ƐƚƵƌĞŶ�ĂĂŶ�͗
ŬƌŝƐƚΛǀĂŶĚĞŶďƌŽƵĐŬĞͲĐŽƐŵĞƟĐƐ͘ďĞ  

of via postadres : Koning Albert I laan 51
 8370 Blankenberge

of via fax : 050 / 32 01 30 

ten laatste tegen eind april 2014.



Lions Club Blankenberge      Belgium District 112 

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN
Fortenbouw wedstrijd

Doelstelling : Het steunen van sociale projecten en instellingen waaronder vaak ook de werking 
ǀĂŶ�ǀĞůĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ǀĂůƚ͘�EĂĂƐƚ�Ěŝƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ƐŽĐŝĂĂů�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕�ŝƐ�ŚĞƚ�ŽŽŬ�ŽŶǌĞ�ďĞĚŽĞůŝŶŐ�Žŵ�ĞůŬĂĂƌ�
ďĞƚĞƌ�ƚĞ�ůĞƌĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ͕�Žŵ�ĞĞŶ�ƐƵƉĞƌƚŽīĞ�ǌĂƚĞƌĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐ�ŵĞĞ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ďĞĞƚũĞ�ĐŽŵƉĞƟƟĞ
ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ǀĞůĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŽŶƐ��ůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ�ƌŝũŬ�ŝƐ͘�KŽŬ�ĚĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ŽŶǌĞ�ƌĞŐŝŽ�ŬƵŶŶĞŶ����������������������������������
uiteraard deelnemen ten voordele van hun eigen maatschappelijk engagement en hun sociale doelstellingen.
 

Reglement : Ͳ�/ĞĚĞƌĞ�ĚĞĞůŶĞŵĞŶĚĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ŵŽĞƚ�ĞƌŬĞŶĚ�ǌŝũŶ�ĚŽŽƌ�^ƚĂĚ��ůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ͘
� ��;�ĚƵƐ�ůŝĚ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƉŽƌƚƌĂĂĚ͕�ĚĞ�ĐƵůƚƵƵƌƌĂĂĚ�ŽĨ�ĚĞ�ũĞƵŐĚƌĂĂĚ�Ϳ
 - Iedere vereniging kan slechts 1 team van 5 personen inschrijven.
 - Tijdens de wedstrijd mag er geen wissel doorgevoerd worden binnen het team.
� Ͳ��ĞŶ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ�ďŝŶŶĞŶ�ŚĞƚ�ƚĞĂŵ�ŬĂŶ͕�ŵĂĂƌ�ŵŽĞƚ�ƟũĚŝŐ�ŐĞŵĞůĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĞŶ�Ěŝƚ�ƚĞŶ
    laatste bij de aanmelding op het strand en dus ruim voor het startsein. 
� Ͳ�^ƚĂƌƚͲĞŶ�ĞŝŶĚƐŝŐŶĂĂů�ĞŶ�ŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ�ĚŝĞŶĞŶ�ƐƚƌŝŬƚ�ŐĞƌĞƐƉĞĐƚĞĞƌĚ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ͘
 - De Fortmast mag niet ingegraven worden.
 - Er mogen geen andere materialen gebruikt worden dan aangereikt.
 - Er mogen geen eigen materialen meegebracht of gebruikt worden.
 

Tijdschema : 13u00 - 13u30 : AANMELDEN DEELNEMENDE TEAMS OP HET STRAND
 13u45 - 14u00 : VOORZIEN STARTSEIN FORTENBOUW WEDSTRIJD
 14u45 - 15u00 : VOORZIEN EINDSIGNAAL FORTENBOUW
 15u00 : ‘GOLFOORLOG’
 16u00 : HOOGWATER en PRIJSUITREIKING

Prijzenpot : ,Ğƚ�ƉƌŝũǌĞŶŐĞůĚ�ǁŽƌĚƚ�ǀĞƌĚĞĞůĚ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ϭϱ�ƉůĂĂƚƐĞŶ͕�ƚ͘ƚ͘ǌ͘�͗�ĚĞ�ϭϱ�ĨŽƌƚĞŶ�
ĚŝĞ�ŚĞƚ�ůĂŶŐƐƚ�ĚĞ�ŐŽůǀĞŶ�ƚƌŽƚƐĞƌĞŶ͘��Ğ�ŚĞůŌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞǁŽŶŶĞŶ�ďĞĚƌĂŐ�ƉĞƌ�ƚĞĂŵ�;ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ŽĨ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐͿ�
ŐĂĂƚ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ůŽŬĂĂů�ƐŽĐŝĂĂů�ĚŽĞů�ĚĂƚ�ĂĂŶŐĞĚƵŝĚ�ǁĞƌĚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐƐĨŽƌŵƵůŝĞƌ͕ �ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŚĞůŌ�ŐĂĂƚ�
naar de clubkas van de deelnemende vereniging voor mogelijks interne sociale doelen of voor hun eigen 
werking. De pot van 3200 euro wordt als volgt verdeeld :  - 1ste prijs :  600 euro
   - 2de t.e.m. 3de prijs :  elk 400 euro
   - 5de t.e.m. 15de prijs :  elk 150 euro

Krist Vandenbroucke

�ŽƂƌĚŝŶĂƟĞ�&KZd�E�Kht
ŬƌŝƐƚΛǀĂŶĚĞŶďƌŽƵĐŬĞͲĐŽƐŵĞƟĐƐ͘ďĞ

Met medewerking van Stad Blankenberge.


