
 
 

Algemene informatie 
 

Inschrijving/inschrijfgeld: 
▪ Uw inschrijving zien we graag tegemoet vóór dinsdag 2 mei 2023. Bij voorkeur via onze website 

https://www.svvios.nl/toernooi/  of door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. 
▪ Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 per team voor (voor alle teams, dus senioren en jeugd).  
▪ De grootte van het sport- en kampeercomplex is beperkt. Om het toernooi overzichtelijk te houden, behandelen wij 

de aanmeldingen naar volgorde van binnenkomst. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om zo snel 
mogelijk in te schrijven. 

 
Camping: 
▪ De mogelijkheid bestaat om op ons complex te kamperen. U bent dan vanaf vrijdag 26 mei 2023 13:00 uur welkom. 

U kunt bij ons verblijven tot en met maandag 29 mei 2023 12:00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 8,00 per 
persoon per nacht. 

▪ U kunt uitsluitend overnachten in tenten waarvoor u zelf zorg dient te dragen. Caravans, campers, vracht-, bestel- 
en gewone auto’s worden niet op het kampeerterrein toegelaten. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de 
directe nabijheid van het sportcomplex. 

▪ U krijgt een kampeerplaats toegewezen. U betaalt een borgsom van € 50,00 per kampeerplaats c.q. vereniging. U 
krijgt uw borgsom terug wanneer u bij vertrek de kampeerplaats weer in dezelfde staat (d.w.z. geen papier, rommel, 
etensresten, schroei- en/of brandplekken) achterlaat. Uiteraard dient u zich aan het “VIOS Verblijfsreglement” te 
houden. 

▪ Er zijn voldoende gratis toiletten en douches op het sportcomplex aanwezig.  
▪ Op het kampeerterrein zijn geen stroomvoorzieningen aanwezig en (grote) stroomaggregaten worden niet op het 

kampeer- en sportterrein toegelaten. 
▪ Tapinstallaties worden niet op/nabij het kampeer- en sportterrein toegelaten. 
 
Ontbijt: 
▪ Voor € 7,00 per persoon, per dag kunt u gebruik maken van het ontbijt. U kunt tot 1 week vóór het toernooi het 

aantal ontbijten reserveren. Gereserveerde ontbijten moeten betaald worden ook als u er geen gebruik van maakt. 
Ontbijtbonnen worden niet ingeruild voor geld. 

▪ Voor het ontbijt zijn er aparte ontbijtbonnen per dag. D.w.z. dat er voor ontbijtbonnen van voorgaande jaren, of 
ontbijtbonnen niet corresponderend met de dag van inleveren, geen ontbijt wordt verleend. Deze regel is ingevoerd 
om tekorten te voorkomen.  

 
Scheidsrechters: 
▪ Op zaterdag 27 mei worden de wedstrijden van de C-jeugd, D-jeugd E-jeugd en F-jeugd geleid door een 

scheidsrechter/spelleider van de eerstgenoemde (thuisspelende) vereniging. Zorg dus dat u een scheidsrechter 
of spelleider beschikbaar hebt. De wedstrijden van de B-jeugd en de recreatieteams worden gefloten door 
scheidsrechters die door de toernooileiding zijn aangewezen. 

▪ Op zondag 28 mei worden de wedstrijden van de A-jeugd en senioren door A-scheidsrechters gefloten. Per A-
scheidsrechter (die minimaal 4 wedstrijden fluit) mag 1 team gratis deelnemen. Overigens is er voor de 
scheidsrechters die op zondag fluiten een kleine vergoeding en een attentie beschikbaar. 

▪ Zijn er binnen uw vereniging scheidsrechters die op één of beide toernooidagen enkele wedstrijden willen fluiten, 
dan verzoeken wij u dit op het inschrijfformulier te vermelden.  

 
Waar is het: 
Het toernooi en de nevenactiviteiten vinden plaats op sportpark “Molenhoek”, gelegen nabij het Sportcentrum/Zwembad 
in Heythuysen. U vindt een routeplanner op onze website www.svvios.nl (vereniging, route) waarmee u de snelste of 
kortste weg naar Heythuysen kunt plannen. 

Betalen & aanmelden: 
▪ Het totaalbedrag dient overgemaakt te worden naar  IBAN rek.nr. NL02 RABO 0144230968, t.n.v. VIOS Heythuysen 

(o.v.v. de verenigingsnaam, het aantal teams, het aantal overnachtingen en het aantal ontbijten). 
▪ Na betaling is uw aanmelding pas definitief. 
 
Tot slot: 
Bezoek regelmatig onze website www.svvios.nl voor het laatste nieuws over het toernooi, het wedstrijdprogramma en 
de wijzigingen daarin of voor het downloaden van diverse formulieren (bijv. inschrijfformulier).  
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