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Contactpersoon

Naam

Telefoon GSM Nummer

Emailadres

Wij doen mee met
Aantal Vrouwenteam(s)/meisjesteam(s)

Het team speelt in de competitie  in de klasse / jeugd MO19/ MO 17 Team A
 in de klasse / jeugd MO19/ MO 17 Team B

SVP direct overmaken !!!

Overnachting a.u.b. de juiste keuze aangeven ( ja/nee)

Neen, wij overnachten niet of Wij regelen zelf de overnachting.

Wij verwachten de Overnachtigskosten uiterlijk 01 - 05- 2022 op de rekening van R.K.V.V Sportclub'25
We komen aan op: a.u.b. de juiste keuze aangeven ( ja/nee)

Vrijdag Zaterdag

We vertrekken op: a.u.b. de juiste keuze aangeven ( ja/nee)

Zondag Maandag

ontbijtbuffet ( € 6,00 per persoon en dag )

Wij willen zaterdag met personen aan het ontbijtbuffet deelnemen.

zondag met personen aan het ontbijtbuffet deelnemen.

maandag met personen aan het ontbijtbuffet deelnemen.

met een totaal Kosten van

De kosten voor het ontbijt dienen bij aankomst op het sportcomplex te worden voldaan.    

Rekeningnummer bij de Triodo_Bank, NL  

naam t.n.v. RKVV Sportclub'25
IBAN NL04TRIO0788792423
BIC TRIONL2U

Taal kiezen / Sélectionner une langue/
Sprache auswählen / Choose language

1 keer per team: 100 Consumtie met korting, (voor €175 normaal €200)  allein bij camperen 

( NL / D / F / EN )
aanmeldingsformulier voor het

04 en 05 juni 2022 in Bocholtz , Nederland

15de Europas Grenslanden Toernooi 2022

Wij overnachten in eigen tentjes. Kosten € 100,00 per team ( basic prijs voor 6 tenten ) 

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00 per deelnemend team.

NL

vertrek

1 tafel + 2 banken (15,00€ )

06-06-2105-06-21

03-06-21 04-06-21

6,00€         

Ja, wij willen op het sportcomplex overnachten 

-€                      0Het totale aantal ontbijten bedraagt

aankomst

Rkvv Sportclub´25 - toernooien
e mail : toernooien@sportclub25.nl

phone : +31 6 53916043 of +49 151 11665025
homepage : www.sportclub25-toernooien.com

Wij overnachten in een grot huurtent. ( 5x5 meters) Huur per tent €320,00


