
Doe	  je	  mee	  met	  het	  beachvolleybaltoernooi	  op	  30	  augustus	  2015?	  
	  
Op	  30	  augustus	  2015	  organiseert	  AVO	  Rebelle	  een	  beachvolleybaltoernooi.	  
Ben	  jij	  12	  jaar	  of	  ouder	  en	  heb	  je	  zin	  om	  mee	  te	  doen?	  Dat	  kan.	  
	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  met	  een	  team,	  of	  individueel.	  Je	  hoeft	  geen	  lid	  te	  zijn	  van	  AVO	  Rebelle!	  
Als	  je	  je	  inschrijft	  met	  een	  team,	  speel	  je	  vanzelfsprekend	  met	  dat	  team	  in	  de	  klasse	  waarin	  je	  je	  hebt	  
opgegeven.	  Als	  je	  je	  individueel	  opgeeft,	  dan	  deelt	  de	  organisatie	  je	  in	  op	  een	  niveau	  met	  één	  of	  
twee	  teamgenoten	  die	  bij	  je	  passen.	  
	  
Je	  kunt	  je	  inschrijven	  voor	  een	  hoog,	  of	  voor	  een	  laag	  niveau.	  Een	  hoog	  niveau	  speelt	  met	  2	  personen	  
per	  team,	  een	  laag	  niveau	  speelt	  met	  3	  personen	  per	  team.	  We	  starten	  om	  10.30	  uur	  en	  we	  eindigen	  
als	  we	  klaar	  zijn,	  dat	  is	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  aanmeldingen.	  	  
Inschrijven	  kost	  €	  2,50	  per	  persoon.	  Betalen	  bij	  inschrijving!	  	  
	  
Lever	  dit	  formulier	  voor	  29-‐07-‐2015	  (samen	  met	  het	  inschrijfgeld)	  in	  bij:	  
Marianne	  van	  Voorbergen:	  marianne.van.voorbergen@hetnet.nl	  ,	  Labriehof	  6,	  Dieren	  
Inge	  v.d.	  Tillaard:	  inge@leeman.eu	  ,	  Hogestraat	  56,	  Dieren	  
	  
Ik	  schrijf	  me	  in	  als:	  
Individu	   	   Met	  een	  team	  
	  
Naam:	  

Mailadres:	  

Telefoonnummer:	  	  

Wedstrijd	  niveau	  in	  de	  zaal:	  

Gewenst	  niveau	  op	  toernooi:	  

Hoog	  /	  laag	  

	  

	   	  
Teamnaam:	  

Teamleden:	  

Mailadres:	  

Telefoonnummer:	  

Wedstrijd	  niveau	  in	  de	  zaal:	  

Gewenst	  niveau	  op	  toernooi:	  

Hoog	  /	  laag	  

	  
	  
	  

	  
Als	  je	  jonger	  bent	  dan	  18	  jaar,	  dan	  moet	  één	  van	  je	  ouders	  tekenen.	  	  
	  
Naam:	  
	  
Handtekening:	  
Datum:	  


