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Beste sportvrienden en -vriendinnen,  

Met veel genoegen willen we jullie uitnodigen voor het jeugdtoernooi van VV Spaubeek welke gehouden zal worden op 

vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei 2017. Er zal worden gestreden in de categorieën JO7 t/m JO17. Het toernooi wordt 

gespeeld op ons Sportpark aan de Schoolstraat 5 (6176BZ, tel. 046-4433255) in Spaubeek.  

De toernooidata zijn als volgt: 

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt 13 euro per jeugdteam (voor JO7 bedraagt het inschrijfgeld 8 euro), het geld kan worden 

overgemaakt op rekeningnummer  NL04RABO0148311431 ten name van VV Spaubeek en onder vermelding van 

verenigingsnaam en jeugdteam. Ook is het mogelijk het inschrijfgeld te voldoen voor aanvang van het toernooi bij het 

secretariaat.   

Inschrijven kan tot 1 mei 2017 via het bijgaande inschrijfformulier of je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar 

een van de 2 contactpersonen vermeld op het inschrijfformulier. 

Elk ingeschreven team zal een inschrijfbevestiging ontvangen.  

Medio mei sturen we de definitieve indeling van het toernooi.  

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met het 

toernooisecretariaat (contactgegevens staan op het inschrijfformulier). 

Wij wensen alle clubs alvast veel succes toe in het verdere verloop van het 

voetbalseizoen. 

 

 Sportieve groeten,  

Namens de toernooicommissie V.V. Spaubeek   

Data Aanvang Teams Aantal 

26 mei Ochtend JO13 11-tallen 

26 mei Middag JO15 11-tallen 

26 mei Avond JO17 11-tallen 

27 mei Ochtend 
Fair play 

JO7 
JO9 

4-tallen 
7-tallen 

27 mei Middag JO11 7-tallen 



Hoofdsponsor: 

INSCHRIJFFORMULIER 
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26 en 27 mei 2016 
 
 
Vereniging ………………………………………………………………………… 

wil deelnemen aan het jeugdtoernooi van VV Spaubeek en schrijft zich in met de volgende teams: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Gegevens contactpersoon van de inschrijvende vereniging: 

Naam:   …………………………………………………………………………………….  

Adres:   ……………………………………………………………………………………. 

Postcode/plaats: ……………………………………………………………………………………. 

Telefoon:  ……………………………………………………………………………………. 

Emailadres:  ……………………………………………………………………………………. 

Graag dit formulier uiterlijk 1 mei 2017 mailen of sturen naar: 

De heer B. Goverde    De heer J. Scheffer 

Looiwinkelstraat 25    Rijksweg Zuid 233 

6176 EA Spaubeek    6161BM Geleen 

Tel: 06-34433611    046-4755921 

b.goverde@hetnet.nl      eerden@xs4all.nl 

Na inschrijving ontvangt bovenvermelde contactpersoon van de vereniging op tijd de indeling, het 

wedstrijdschema en een reglement van het jeugdtoernooi VV Spaubeek. 

Alvast hartelijk dank voor uw inschrijving! 


