Rabo HVM Familiedag 2018
Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag.
Programma
- Op 10 mei aanstaande beginnen wij om 10 uur ’s morgens met de ontvangst en warming-up. Er
worden tegen de klok van 16.00 uur Finales gespeeld, met een klein prijsje voor de winnaars.
- Er worden wedstrijdjes gespeeld van 6 tegen 6. De wedstrijden duren vijftien minuten.
- De Poule-indelingen worden gemaakt aan de hand van de samenstelling van het team, er wordt
rekening gehouden met leeftijd en speelniveau.
- De Rabobank Fairplay Trofee wordt uitgereikt aan het team dat de sfeer van Familiedag het best
uitdraagt. Ook zal er een prijs zijn voor het team met de origineelste naam en bijpassende kleding.
- De inschrijving kost €17,50 per persoon, hierbij zit lunch en avondeten inbegrepen. De inschrijving
voor deelnemers onder de 12 jaar kost €12,50.
- We zullen Familiedag afsluiten met een muzikaal programma, laat je verrassen!
Een team samenstellen:
- Een team bestaat uit minimaal 6 spelers. Wij streven naar gemengde teams van jong en oud; van
jongens en meiden; van dames en heren; van leden, oud-leden en niet-leden; die samen genieten
van een sfeervolle Familiedag.
- Verzin een leuke naam en zorg voor een herkenbare outfit.
Inschrijven
- Aanmelden kan via het mailadres: familiedag@hvmeerssen.nl
- Zorg ervoor dat je alle gegevens uit onderstaand blok in de e-mail zet.
- Ook dit jaar geldt een maximum van 36 teams. Zorg dat je er op tijd bij bent. Een reservering
alleen is niet voldoende, zorg dat de gegevens zo compleet mogelijk zijn.
- Uiterste aanmelddatum is dinsdag 1 mei, tenzij het maximum eerder bereikt is.
- Voor iedereen wordt lunch en avondeten verzorgd, uitzonderingen zijn helaas niet mogelijk.
Graag horen wij bij de aanmelding als er speciale dieet- en allergiewensen zijn.
- Wil je niet meespelen, maar wel meedoen aan het avondeten (á €7,50)? Meld je dan aan voor 1
mei via: familiedag@hvmeerssen.nl
- Rabobank HVM Familiedag kan niet zonder enthousiaste vrijwilligers, die deze dag tot een
succes maken. Wil je niet meespelen, maar wel je steentje bijdrage aan deze dag? Of zijn er
momenten van de dag dat jij het niet erg vindt om een uurtje de handen uit de mouwen te
steken? Meld je dan aan!!

Rabo HVM Familiedag 2017
Wij nemen met …… personen deel aan Familiedag, waarvan …… deelnemers (á €17,50)
en …… deelnemers t/m 12 jaar (á €12,50). Leeftijden: ……………
Wij spelen onder de Teamnaam: ……………………………
Onze Contactpersoon is ……………………………… met telefoonnummer ……………………

