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Beste sportvrienden,
Party en Sportcentrum De Riet in Horst (vlakbij Venlo) organiseert van za. 22-12-2018 t/m
za. 02-02-2019 meerdere Indoor Voetbaltoernooien voor JO5 t/m JO13 Jeugdteams:
Za.-ochtend 22 december 2018 (09.30 uur – 13.00 uur), nog 1 plaats vrij:
JO8-teams uitkomend in de 2e t/m 4e Klasse
Za.-ochtend 29 december 2018 (09.30 uur – 13.00 uur), nog 5 plaatsen vrij:
JO9-teams uitkomend in de 2e t/m 4e Klasse
Za.-middag 29 december 2018 (14.30 uur – 18.00 uur), nog 2 plaatsen vrij:
JO9-teams uitkomend in de Hoofdklasse & 1e Klasse
Zo. 30 december 2018, extra toernooi, (10.30 uur – 14.00 uur), nog 7 plaatsen vrij:
JO10 & JO11-teams uitkomend in de 2e t/m 4e Klasse
Za.-middag 5 januari 2019 (14.30 uur – 18.00 uur), nog 2 plaatsen vrij:
JO12 & JO13-teams uitkomend in de 3e Divisie t/m 1e Klasse
Zo. 13 januari 2019, extra toernooi, (10.30 uur – 14.00 uur), nog 3 plaatsen vrij:
JO10 & JO11-teams uitkomend in de Hoofdklasse & 1e Klasse
Zo. 27 januari 2019, extra toernooi, (10.30 uur – 14.00 uur), nog 7 plaatsen vrij:
JO12 & JO13-teams uitkomend in de 2e t/m 4e Klasse
Za.-ochtend/middag 2 februari 2019 (11.30 uur – 14.30 uur), nog 5 plaatsen vrij:
JO5 t/m JO7-teams (Mini F)
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Er wordt bij ‘t toernooi 5 tegen 5 (4 spelers en ’n doelman) op kunstgras gespeeld.
Er kunnen max. 10 teams (per toernooi) deelnemen, dus wees er snel bij!
Max. 2 teams per vereniging (per toernooi).
I.v.m. de organisatie (zaalhuur, bekers etc.) vragen we ’n inschrijfgeld van 35 euro per
team (5-tal en max. 5 reservespelers).
Aanmelden, tot uiterlijk 3 weken voor elk toernooi, kan via postman150@live.nl
Als ’t toernooi snel vol is, dan wordt er bekeken of er ’n extra toernooi georganiseerd
kan worden.
De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst e-mail & inschrijfgeld.
’t Inschrijfgeld kan overgemaakt worden op banknr.: NL33INGB0794168884 t.n.v.
FPH Gelden te Venlo onder vermelding van “naam vereniging en welk(e) team(s)”
er deel gaan nemen.
Na onze bevestiging via mail is de deelname definitief.
Hopende ook Uw Jeugdteam(s) te mogen begroeten, verblijven we met vriendelijke
sportgroeten,
Party en Sportcentrum De Riet (Frank Gelden, 06-28699541)
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