
 
Geldrop, 27 maart 2003

Beste sportliefhebbers,

Na de 5 succesvol verlopen voetbaltoernooien voor tafeltennisverenigingen van de afgelopen jaren
komt er inderdaad een 6e editie van dit toernooi.
Dit toernooi willen wij houden op zaterdag 14 juni 2003 en zal wederom worden gevolgd door een barbecue
met daarop aansluitend een daverende feestavond.
Dit jaar hebben we al een heus voetbalveld besproken compleet met kleedkamers en douches.
Het is een veld van VV Braakhuizen, dat vlak bij ons clubgebouw ligt.
Het afgelopen jaar hadden we 16 deelnemende teams, waarvan 2 damesteams, uit heel Brabant en de meeste
hebben al weer toegezegd ook dit jaar weer mee te zullen doen.

De opzet van het toernooi is als volgt:
  -Ten eerste willen we een gezellige dag organiseren voor al onze tafeltennisvrienden, die wij het
    hele jaar tegenkomen in de competities en de toernooien.
   Dit willen we dan doen zonder het tafeltennisbatje maar met een voetbal.
  -Er wordt gespeeld op kleine voetbalvelden met vijf spelers en een keeper.
   Het team mag bestaan uit 8 spelers.
  -Van de deelnemers wordt de voorwaarde gesteld dat ze lid moeten zijn van de vereniging en minimaal
   16 jaar oud op de dag van het toernooi.
    ps. Als je van je eigen vereniging niet genoeg mensen bij elkaar kunt krijgen, probeer dan eens bij
          een andere tafeltennisvereniging die ook niet genoeg mensen hebben en vorm samen een
          combinatieteam. (Eventueel in overleg met ondergetekende).
  -De duur van de wedstrijden hangt af van het aantal inschrijvingen, maar zal ongeveer 15 minuten zijn.
  -Het motto van dit toernooi is wederom:
  Het winnen van de FAIR-PLAY cup is belangrijker  dan de toernooiwinst.
  De kosten die hieraan verbonden zijn is Euro 120,-  per team van 8 spelers.
  Dit is inclusief de barbecue, maar exclusief de drank.
  Voor teams die geen gebruik willen maken van de barbecue is het inschrijfgeld  Euro 50,-  per team
  Een extra speler, vrouwen, mannen, vrienden, vriendinnen  en andere supporters die deze gezellige dag
  ook willen afsluiten met de barbecue kunnen op de dag zelf tegen betaling van Euro 9,50  kaarten kopen.
  Geef bij inschrijving aan hoeveel extra barbecuebonnen u wilt, op de dag zelf zijn er maar een beperkt
  aantal te koop.

  Wij willen u verzoeken om bij inschrijving (uiterlijk 24 mei 2003) het bedrag over te maken op:
Postbank-rekening 4355781 t.n.v. Johan Franssen  Ziggenstraat 4 5662 RM te Geldrop
onder vermelding van “voetbaltoernooi”

  Alle ingeschreven teams krijgen op tijd een wedstrijdboekje toegestuurd waarin de dagindeling,
  de locatie en de reglementen van het toernooi omschreven staat.

  Mochten er nog vragen zijn dan kun je die stellen aan Johan Franssen (tel: 040 – 2858348) of
  via de E-mail: johan.franssen@wanadoo.nl

Ik hoop namens de gehele commissie, een of meerdere voetbalteams van jullie vereniging te mogen
begroeten op zaterdag 14 juni 2003. Vergeet niet tijdig de supporters in te lichten.

Namens de voetbalcommissie,
  Johan Franssen                             E-mail: johan.franssen@wanadoo.nl

  Bijgevoegd: het inschrijfformulier
  p.s.  wij hopen dat deze uitnodiging bij de juiste persoon binnen uw vereniging terecht komt.



Inschrijfformulier
voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen  14 juni 2003

Teamnaam:  -

Afkomstig van
tafeltennisvereniging:  -

Contactpersoon:  -
( Adres + telefoonnummer )  -

 -

Teamleden:   1
  2
   3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

a.u.b. invullen:

Wij willen met …… personen aan de barbecue deelnemen

Inschrijfformulier uiterlijk 24 mei 2003 retour aan:
Johan Franssen
Ziggenstraat 4
5662 RM Geldrop

een E-mail sturen kan uiteraard ook.
johan.franssen@wanadoo.nl


