ZDH-TOERNOOI 2015
Den Hoorn (Texel), Januari 2015
Beste sportvrienden,
Op zaterdag 30 mei 2054 organiseert Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn (sv ZDH) haar jaarlijkse
veldvoetbaltoernooi. Graag nodigen wij u uit voor deelname aan ons toernooi.
Wij hopen weer op maximaal 8 teams, zodat er op één dag in twee poules kan worden gestreden voor
de felbegeerde STIENEPIKKERSCUP voor de winnaar van het toernooi, de ZWANENBURGTROFEE voor de beste speler van het toernooi en de KEES DE BRUIJNBEKER voor de beste keeper
van het toernooi.
TOERNOOIPROGRAMMA
Vrijdag 29 mei
Aankomst teams vanaf 17.00 uur (tip: kijk op www.teso.nl voor de actuele
reisinformatie)
Welkom en uitleg toernooireglement
Indische maaltijd op ons sportcomplex
Indeling slaapplaatsen
Betalen toernooigeld indien dit nog niet is gebeurd
Zaterdag 30 mei

Ontbijt vanaf 08.00 uur
Aanvang toernooi vanaf ca. 09.30 tot ca. 18.00 uur
Aanvang BBQ vanaf 18.00 uur
Gezellige afsluiting

Zondag 31 mei

Ontbijt vanaf 09.00 uur
Opruimen, inpakken en wegwezen…

Helaas zijn aan dit compleet verzorgde weekend ook kosten verbonden. Wij bieden u de volgende
opties:
A. Incl. maaltijden (2x ontbijt, 2x diner) en slaapplaats in (leger)tent
€ 60 p.p.
B. Zie A, maar dan slapen op ons terrein in zelf meegebrachte tent
€ 55 p.p.
NB: Ieder team betaalt vooraf € 150 borg. Bij goed gedrag en opkomen draven, ontvangt u deze borg
weer retour van de organisatie.
AANMELDPROCEDURE
Aanmelden per email of fax vóór 1 maart 2015 via ons toernooisecretariaat.
Let op dat het toewijzen van de toernooiplaatsen plaats vindt o.b.v. wie het eerst komt wie
het eerst maalt…!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike de Bruijn (06 25400804).
Deelnamebevestiging door het overmaken van de borg van € 150 per team vóór 1 maart
2015 op reknr. NL16 RABO 0362514666 t.n.v. sv ZDH o.v.v. clubnaam.
Wij hopen op uw aanwezigheid en op een sportief en gezellig weekend bij onze club. Neem voor de
laatste nieuwtjes en om een indruk te krijgen van ZDH een kijkje op www.svzdh.nl.

Met sportieve groet,
Mike de Bruijn

Toernooisecretariaat sv ZDH
Vlamkast 45
1792 CR Oudeschild
Tel: 06 25 400 804
Fax: 0222 311 250
medebruijn@hotmail.com

Adres Club
sv ZDH
Witteweg
1797 RR Den Hoorn
Tel: 0222 319 352
www.svzdh.nl

