Ouder-/kind toernooi 2019
Beste leid(st)ers van de mini’s, JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, MO11, JO12 & JO13
Het voetbalseizoen is nog niet ten einde, maar we willen jullie spelers en ouders
alvast enthousiast maken voor de afsluiting van het seizoen.
Namelijk het ouder-/kind toernooi!
Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdag 15 juni.
Net als voorgaande jaren gaan we ervan uit dat het weer een super gezellig dag wordt. Wij hebben er
in ieder geval zin in. Hopelijk zien we vele opgaves tegemoet.
Het programma van deze dag zal zijn:
Omstreeks 14.30 zullen we starten met de eerste wedstrijden, deze duren ca. 20 minuten. Mochten
jullie als team een voorkeurstijd hebben, geef deze dan gerust door. Wij zullen hier dan rekening
mee proberen te houden. Ongeveer een week van tevoren ontvangen jullie het speelschema.
Omstreeks 17.00 zal de BBQ aan worden gestoken, en kunnen de eerste teams “aanvallen”.
Ook dit jaar wordt er gekeken naar het best verkleedde team/ouders. Uiteraard is er voor de
winnaars een prijs te verdienen, dus wees creatief 😊.
Opgaves
Wij willen graag weten of jullie team meedoet met voetballen en-/of de afsluitende BBQ.
Graag uiterlijk zaterdag 25 mei aan Lisanne doorgeven met hoeveel personen jullie aanwezig zijn.
We willen graag exacte aantallen van volwassenen en kinderen weten. Broertjes en zusjes zijn ook
uitgenodigd en moeten ook worden opgegeven!
Na 25 mei kunnen er geen opgaves meer worden doorgegeven
Let op: mochten er meer kinderen uit 1 gezin in verschillende teams zitten, de ouders zich maar bij 1
team opgeven. GLUTEN OF ALLERGIE
Kosten
Het geld dient uiterlijk 8 juni per team ingeleverd TE zijn bij Leanne of Lisanne. Envelop graag
voorzien van teamnaam. De mini’s mogen het geld inleveren bij Marcel Hofstede.
- €12,50 per volwassene (dit is inclusief eten en 2 consumpties);
- €7,50 per kind (dit is inclusief eten en 1 consumptie). Ranja is gratis.
We zien jullie opgaves graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Organisatie ouder-/kind toernooi 2019
Leanne Ruis, 0623402280/leanneruist@msn.com
Lisanne Dikkers, 0640220996/dikkers1993@hotmail.com

