
 

 

Teams zaterdag 8 juni 2019 16:00 uur 

Categorie Categorie Aantal Recreatie Sterkte1) 

Recreatie-/Familie-/Buurt-/Vrienden-/Bedrijventeam  Heren / Dames / Mix   
1) Opties:      [1] zwak (0 tot 1 competitiespelers in team)     -     [2] middel (2 tot 4 competitiespelers)     -     [3] sterk (5 of meer competitiespelers) 

Teams zondag 9 juni 2019 

Categorie Aantal Sterkte2) 

G-handbal   

Dames A-jeugd (‘00 en ‘01)  1 – 2 – 32) 

Heren A-jeugd (’00 en ‘01)  1 – 2 – 32) 

Dames senioren (‘99 of ouder)  1 – 2 – 32) 

Heren senioren (’99 of ouder)  1 – 2 – 32) 
2) Voor de A-jeugd en de senioren de sterkte van het sterkste team invullen (1=recreatief / 3=prestatief) !! 

Scheidsrechters zondag 9 juni 2019 

Naam Niveau3) Team4) 

   

   
3) Niveau: 1=laag / 3=hoog 

4) Indien begeleid(st)er of spe(e)l(st)er van een team dit even vermelden. 

NB: Per opgegeven scheidsrechter voor de zondag (die minstens 4 wedstrijden speelt) hoeft één opgegeven A-, HS- of DS-team geen inschrijfgeld te betalen. 
Daarnaast krijgen scheidsrechters voor de zondag een bedankje en gedurende de wedstrijden gratis drank, broodjes en/of yoghurt 

Overnachting & Ontbijt 

Overnachting (€ 6,00 per 
persoon per nacht) 

Aantal 
Ontbijt (€5,00 per 
persoon per dag) 

Aantal 
Overnachting & ontbijt (€ 

10,00 per persoon per nacht) 
Aantal 

vrijdag 7 / zaterdag 8 juni  zaterdag 8 juni  vrijdag 7 / zaterdag 8 juni  

zaterdag 8 / zondag 9 juni  zondag 9 juni  zaterdag 8 / zondag 9 juni  

zondag 9 / maandag 10 juni  maandag 10 juni  zondag 9 / maandag 10 juni  

Sets van twee banken en één tafel (€20 borg en €4 huur)   Aantal:    

Verenigingsgegevens 

Vereniging:  Telefoon:  

Contactpersoon:  E-mail:  

Adres:  Kleur Shirt:  

Postcode / Plaats:  Kleur Broek:  

Teams zaterdag 8 juni 2019 

Categorie Aantal Categorie Aantal 

F-Jeugd (’10, ‘11 en jonger)  Dames C-jeugd (’04 en ’05)  

E-jeugd (‘08 en ’09)  Heren C-jeugd (’04 en ’05)  

Dames D-jeugd (‘06 en ‘07)  Dames B-jeugd (‘02 en ‘03)  

Heren D-jeugd (‘06 en ‘07)  Heren B-jeugd (‘02 en ‘03)  

Gemengd D-jeugd (’06 en ‘07)    
Voor de veiligheid van de minderjarige jeugdspelers willen we graag voor ieder opgegeven jeugdteam een aparte 
contactpersoon/teamverantwoordelijke inclusief telefoonnummer. Zie hiervoor de volgende pagina van dit formulier! 

Datum & Handtekening 

Dit inschrijfformulier vóór 7 mei 2019 zenden aan: Datum Handtekening 

Kevin Reijnders 
In de Neerakker 25              of           toernooi@svvios.nl 
6093 JH Heythuysen 
Nederland 

 
 
 

 

 



 

 

Contactpersonen Jeugdteams 

Naam Telefoonnummer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


