MIX TOERNOOI

zaterdag 29 juni 2019

Uiterste inleverdatum: 21 juni 2019
Het is een jaarlijkse traditie geworden: het mix-toernooi van K.V. De Zwaluwen in
combinatie met het eindfeest! Het woord “mix-toernooi” zegt het al: de teams bestaan
uit een mix van korfballers en niet-korfballers van jong en oud, dus vaders, moeders,
opa’s en oma’s, neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen mag mee doen.
De teams worden in verschillende categorieën ingedeeld en ze moeten minimaal uit 4
deelnemers bestaan (liefst een beetje gelijk verdeeld over dames en heren). Voor de
junioren/senioren geldt dat er in een team minimaal twee niet-korfballers moeten
zitten. Net zoals elk jaar zou 1 persoon van het groepje steeds een andere wedstrijd
moetten fluiten.

Je kunt je ploeg opgeven door middel van het inschrijfformulier bij de kantine (de bak
met AC er op ) in te leveren of een mailtje te sturen ac@dezwaluwen.nl

De opgave moet uiterlijk 21 juni 2019 bij ons worden ingeleverd en daarna is het niet
meer mogelijk om een team op te geven.
Heb je aan één inschrijfformulier niet genoeg, dan liggen er in de kantine nog enkele. De
aanvang van het toernooi is voorlopig gesteld op 12.00 uur, maar afhankelijk van de
inschrijvingen kan hier nog verandering in komen.
We willen de bevestiging en het speelschema via e-mail verzenden en daarom vragen wij
jullie om ook het e-mail adres van de contactpersoon op te geven. Is er geen e-mail
adres dan ontvang je de gegevens op de gebruikelijke wijze.

Geef je ook op voor een heerlijke BBQ, aansluitend aan het mix toernooi!!
(De kosten voor de BBQ zullen zo spoedig mogelijk bekend zijn verwachting is 10 euro)
( je kan je ook alleen opgeven voor de bbq !)

Korfbalvereniging

DE ZWALUWEN

INSCHRIJFFORMULIER
MIX-TOERNOOI 29 JUNI 2019

Naam team

: ……………………………………………….

Naam teamleden
Contactpersoon
1) ……………………………………………..
Overige teamleden
2) ……………………………………………..
3) ……………………………………………..
4) ……………………………………………..
5) ……………………………………………..
Categorie

:

0
0
0

……………………………………………..
……………………………………………..
6)
7)
8)

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

pupillen f t/m D
aspiranten C+B
junioren en senioren

Uiterste inleverdatum :

Meedoen aan BBQ:

tel.nr.
e-mail

Scheidsrechter:

21 juni 2019

wel/niet

Ik wil niet mee doen aan het toernooi maar wel mee BBQ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
4………………………………..
5………………………………..
6………………………………..
7………………………………..
8………………………………..

