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Helmond, 20 september 2018

Betreft:

Uitnodiging Helmondia 7x7 toernooi voor bedrijventeams

Geachte heer/mevrouw,
Op zaterdag 10 november 2018 organiseert Sportclub Helmondia haar eerste 7x7 toernooi voor
bedrijventeams. Wedstrijden worden afgewerkt op een half veld met goals van 5x2 meter. Teams
bestaan uit een doelman en zes veldspelers.
Indien uw bedrijf in is voor een gezellige en sportieve activiteit, dan nodigen wij u van harte uit om
zich in te schrijven voor ons toernooi. Per bedrijf kunnen maximaal twee teams worden
ingeschreven. Inschrijving kost €150,00 per team en is inclusief 20 consumptiebonnen en
avondeten voor 10 personen. Extra bonnen kosten €2,00 op de dag zelf en €1,70 in de
voorverkoop. Aanmelden van extra personen voor het avondeten is mogelijk voor €10,00 pp.
Belangrijk om te weten is dat deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving en dat
maximaal 32 teams kunnen deelnemen aan het toernooi. Zodra u zich inschrijft voor ons toernooi,
ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging voor deelname van ons. Op deze manier weet u al
snel of uw team(s) daadwerkelijk kan/kunnen deelnemen.
We hopen dat we ook u mogen ontvangen op ons toernooi. We zien graag het door u volledig
ingevulde inschrijfformulier (zie bijlage) zo snel mogelijk retour komen per e-mail. De
inschrijftermijn sluit op zaterdag 27 oktober 2018.
In de dagen voorafgaand aan het toernooi ontvangt u een programma en reglement. Het is de
bedoeling om het toernooi om 14:00 uur van start te laten gaan. Deelnemende teams worden
uiterlijk om 13:30 uur bij Helmondia verwacht. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen
uiterlijk rond 18:00 uur de laatste wedstrijden ten einde zijn. Aansluitend zal een DJ de muziek
verzorgen.
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u zich richten tot de
contactpersoon van de toernooicommissie van Sportclub Helmondia: Stefan van Os; email
secretaris@helmondia.nl; telefoon 06-53392708.
Met vriendelijke sportgroeten,
Toernooicommissie Sportclub Helmondia.

