December , 2018
Geachte sportvrienden,
Traditiegetrouw organiseert K.S.C.Wilskracht Hofstade zijn 31ste jeugdtornooi
en dit voor Duiveltjes
(U6 , U7 , U8 , U9)
Preminiemen (U10 , U11)
Miniemen
(U12 , U13)

Alle wedstrijden gaan door op Vrijdag 10 Mei 2019 (vanaf 18:30 u)
Zaterdag 11 Mei 2019
Zondag 12 Mei 2019
Vrijdag 10 Mei : U8 en U9
Zaterdag 11 Mei : U7 , U11 en U13
Zondag 12 Mei : U6 , U10 en U12
Garanties :
 Aanwezigheid ploegen : maximum één halve dag
 We schenken iedere deelnemer een aandenken !
 Per dag en per speler 1 gratis konsumptie
 NOOIT LANGE WACHTTIJDEN !!
 Uitreiking trofeeen en aandenkens onmiddellijk na de eigen
finalewedstrijd of eigen laatste wedstrijd
Graag nodigen we U en Uw club dan ook uit tot deelname aan ons tornooi.
Klubs die bij ons inschrijven kunnen gegarandeerd op een wederdienst rekenen
Hopende op een positieve reactie ontvangen wij graag uw inschrijving voor
01 Maart 2019 e.k.
voor alle bijkomende inlichtingen/vragen kan u terecht bij
Luc Van Paepeghem  Tel 053/ 78.50.58 of 0471 / 42.92.85 of via E-mail
Alvast onze dank en nog heel veel success en voetbalgenot.
Met vriendelijke groeten
Rudi Topke
TVJO

Hugo De Rick,
Jeugdvoorzitter

Luc Van Paepeghem
Tornooiverantwoordelijke

INSCHRIJVINGSFORMULIER 31ste JEUGDTORNOOI
KSCW HOFSTADE 10-11-12 Mei 2019
Ondergetekende, handelend in de funktie van ...................................................................
voor voetbalvereniging ................................................................................. met stamnummer ................
schrijft zijn club in voor het 31ste jeugdtornooi van K..S.C.W. HOFSTADE op 10/11/12 Mei 2019
(slechts maximum ½ dag per ploeg)
Ter info : Voor U6 en U7 :
Zal het tornooi doorgaan volgens de regels van hun kategorie naar seizoen 2019-2020 toe.
Wat inhoud dat de huidige U6 3 vs 3 spelen en de huidige U7 5 vs 5 spelen
Indien vragen hieromtrent kan je ons gerust kontakteren (zie hieronder)
Kategorie
U-6 (°2013)
volgens formule
3 <> 3
U-7 (°2012)
volgens formule
5 <> 5
U-8 (°2011)

Aantal ploegen

U-9 (°2010)
U-10 (°2009)
U-11 (°2008)
U-12 (°2007)
U-13 (°2006)

KONTAKTADRES : ..........................................................................................................
..........................................................................................................
.........................................................................................................
E-Mail : …………………………………………………………...
Tel : ...............................................................
KLUBKLEUREN : ...........................................................
Handtekening : .......................................................……
Gelieve dit formulier terug te sturen naar :

VAN PAEPEGHEM LUC
PATERNOSTERSTRAAT 18
9300 AALST
Of via mail naar :
lucvanpaepeghem@gmail.com

voor bijkomende inlichtingen/vragen : Luc Van Paepeghem  Tel 053/ 78.50.58 of 0471 / 42.92.85
Jullie kunnen ons ook volgen op http://www.kscw-hofstade.be/...

