RKDEO
Nootdorp, mei 2019

Onderwerp: Ouder-kind dag
Beste ouders/ verzorgers RKDEO jeugdleden

Zaterdag 8 juni a.s. organiseert RKDEO voor de 21e keer een Ouder/kind toernooi.
Na de vele positieve reacties van de vorige edities, hopen wij dat u als ouder/ verzorger ook dit jaar
weer zal deelnemen aan deze dag.
De opzet is, dat u samen met uw kind één wedstrijd van 8 tegen 8 speelt op een half veld. De
competitie teams worden bij voldoende animo bij elkaar gehouden. De duur van een wedstrijd is 25
minuten. De wedstrijden zullen zijn tussen rond en na de middag. Per kind kan 1 ouder/ verzorger
deelnemen, heeft u meerdere kinderen op de vereniging zitten, dan kan u uiteraard meerdere
wedstrijden spelen. Uiteraard zullen we daar met de indeling rekening houden.
Let op!! Alleen ouders/verzorgers kunnen deelnemen met hun kind aan dit evenement.
De indeling leest u tegen die tijd op de website.
Tijdens deze dag staat er ook wat andere activiteiten op het programma.
Wij hopen als organisatie dat u meedoet en onderstaand formulier invult.
Tot ziens op 8 juni 2018.
Organisatie RKDEO:
Henk v.d. Sman 06-28889075
Ouder-kinddag
Ook kunt u eventueel uw deelname E-mailen op onderstaand E-mail adres. Zet goed uw naam, adres
en naam van het kind en in welk team uw kind speelt en of u na uw wedstrijd een wedstrijd wil fluiten.
E-mail adres is hvandersman@kpnmail.nl. Voor eventuele inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemd persoon.

………………………………………… ouder/ verzorger van………………………………… uit
team………
Doet mee op de ouder/ kind dag op zaterdag 8 juni 2018
.
Bovenstaande ouder wil ook meehelpen met het fluiten van een wedstrijdje. Zegt daar a.u.b. niet te
snel nee tegen, het maakt voor ons zoveel makkelijker om e.e.a. te organiseren wanneer u ons
meehelpt.
Handtekening………………………….

Adres: ……………………………………….

E-mail adres: ....................................
Tel:……………………………………………
Strookje uitknippen en inleveren ( voor 1 juni) in de wedstrijdkamer of bij de leid(st)er of bij
bovengenoemde persoon of een E-mail naar hvandersman@kpnmail.nl.

