
  Voetbal 3daagse 2020   

 

 

 

De Voetbal 3daagse gaat nog door! Wel in aangepaste vorm.  
 
V & AV Hazerswoudse Boys organiseert op 22,23 en 24 juli 2020 
voor de 27e keer de Voetbal 3daagse op haar sportpark. 
 
De Voetbal 3daagse is voor basisschool kinderen vanaf 6 t/m 12 
jaar zowel voor leden als voor niet-leden dus iedereen is welkom!   
We hebben wel een maximum aantal deelnemers, dus vol = vol! 
 
Tijdens deze 3daagse is er natuurlijk voetbal, maar ook vele andere 

leuke (sport)activiteiten. 

 
De 3daagse begint elke dag om 09.00* uur en eindigt omstreeks 16.00* uur. *aankomst- en 
vertrektijden kunnen veranderen om de drukte te verminderen. 
 
Deelname kost € 15,00; de kosten voor tussendoortjes, drinken en alle activiteiten zijn hierbij 
inbegrepen. Iedere deelnemer krijgt een gepersonaliseerde bidon op de eerste dag die 
bedoeld is om gedurende de 3daagse te gebruiken.  
Kinderen wordt gevraagd om hun eigen lunch mee te nemen.  
 
Alle activiteiten zullen buiten plaatsvinden, dus wij behouden het recht om de Voetbal 
3daagse in het geheel of gedeeltelijk te annuleren door slecht weer.  
 
Kinderen mogen deelnemen aan de 3daagse zolang als er geen sprake is van symptomen 
van het coronavirus. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven 
totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts 
en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen 
in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 
hoest, koorts of benauwdheid). 
 
Heb je zin om mee te doen? 
Laat dan je ouders/verzorgers het ingevuld inschrijfformulier zo snel mogelijk opsturen naar 
het volgende adres: 
                                                

 voetbal3daagse@hazerswoudseboys.nl                          
 
Het inschrijfgeld ad € 15,00 per persoon dient uiterlijk 10 juli 2020 te zijn overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL98 RABO 0325937885 t.n.v. v.&a.v. Hazerswoudse Boys. 
 
Plaats: Sportpark Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 15 te Hazerswoude Dorp 
Tel: (0172) 588312 
 
U krijgt een week voor de Voetbal 3daagse een e-mail met meer informatie en richtlijnen die 
gehandhaafd zullen worden. 
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Inschrijfformulier 
 
 

Ondergetekende, 
 
............................................................................................................................. 
 
wonende (adres)  
 
............................................................................................................................... 
 
telefoonnummer .................................................................................................... 
 
email …………………………………………………………………………………….. 
 
geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter  
 
....................................................................................................(naam),  
 
leeftijd …… jaar, geboren op  .......................................................(datum) op voor de 
“Voetbal 3daagse” bij v.&a.v. Hazerswoudse Boys die van 22 tm 24 juli 2020 wordt 
gehouden. 
 
Bijzonderheden……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Handtekening ouder/verzorger, 
 
 
............................................................................. 
 
AVG - Privacy Policy  
Voor het goed functioneren van onze vereniging informeren wij je graag over onze 
vereniging en onze sportactiviteiten. Ook willen we foto's en filmpjes van de Voetbal 
3daagse op onze website, apps, social media, presentatiegids en flyers plaatsen.  
Met dit formulier vragen wij ook je toestemming om jouw gegevens hiervoor te 
mogen gebruiken. Ondergetekende geeft wel / geen ( doorhalen wat niet van 
toepassing is ) toestemming. Voor het gebruik van bovengenoemde gegevens ten 
behoeve van de V. & A.V. Hazerswoudse Boys. 
Bij minderjarige personen ook de ouder / wettelijke vertegenwoordiger 
 
 
Naam.............................................................................................. 
    
Datum..............................................................................................    
 
 
Handtekening.................................................................................. 


