
            

 

 

 

 

 

Uitnodiging Boon’s Markt Uitzwaai toernooi.  

Aan alle Pupillen van DSC 
 
Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019 organiseert DSC voor al haar Pupillen het Boon’s Markt Uitzwaai toernooi. 
Doelstelling van dit 2-daags evenement is om op een leuke manier het huidige seizoen af te sluiten. Het is de 
bedoeling dat alle O13, O12, O11, O10, O9, O8 spelers inclusief de meisjes en de Kanjers beide dagen aanwezig 
zijn. 

Op vrijwillige basis is het mogelijk om op het sportpark te overnachten. DSC zal dit jaar weer voor iedereen voor 
legertenten zorgen. Je zult zelf wel voor luchtbed, slaapzak etc. moeten zorgen. Overnachten is helaas niet mogelijk 
voor onze Kanjers. Het zou leuk zijn als je dit met je huidige team eventueel met behulp van je ouders en/of leiders 
zou weten te organiseren, minimaal één begeleider tijdens de nacht is wel verplicht. 

Om enigszins tegemoet te komen in o.a. het eten en drinken op deze dagen vragen we een eigen bijdrage p.p. van    
€ 15,00 voor de pupillen die overnachten en € 5,00 voor de deelnemers die niet overnachten. 

We willen graag weten wie er die dagen meedoen en wie er overnacht. Daarom dien je je op te geven. Hiervoor kun je 
onderstaande opgave strook gebruiken welke je tezamen met de eigen bijdrage voor zaterdag 18 mei bij de leiders 
van je team kunt inleveren. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Wim Steenbekkers (06-51874863). 

Voor programma en/of overige informatie houdt de website van DSC (vvdsc.nl) in de gaten. 

 

======================================================================================== 

OPGAVE FORMULIER 

Onderstaande speler neemt deel aan het Boon’s Markt Uitzwaai toernooi: 

Naam   ……………………………………………………………………………… 

Speler van team ……………………… 

Overnacht op sportpark         Ja / Nee 
Gegevens voor de leiding: 
Mijn kind gebruikt medicijnen        Ja*  /  Nee 
Mijn kind heeft een speciaal dieet           Ja*  /  Nee 
Zijn er andere zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn     Ja*  /  Nee 

 
Ouders zijn te allen tijde bereikbaar op telefoonnr.  ……………………………………… 

Eventueel reservenummer:     ……………………………………… 

*De leiding neemt hierover contact met u op. 


