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Aanmeldformulier Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2020 

Meerdaags Jeugdtoernooi voor o.13, o.14 en o.15 junioren uit alle klassen op 6 en 7 juni 2020 bij v.v. Wildervank. 
 
 
Kosten bij deelname aan het meerdaags Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2020. 
 
Inschrijfgeld (per team)  € 55,00 
 
Bij overnachtingen op ons ingerichte kampeerterrein gelden de volgende tarieven: 
 
Prijzen eigen tent/caravan/camper: 
 
Tent:   1 nacht  € 6,00 
   2 nachten € 10,00 
 
Caravan/Camper: 1 nacht  € 10,00 
   2 nachten € 16,00 
 
*De prijzen zijn per tent/caravan/camper 
 
Ook is het mogelijk om te overnachten in een door de organisatie neergezette tent. 
De tenten kunnen uitsluitend voor twee nachten gehuurd worden. 
 
Tent:   6 persoons € 65,-  afmeting: 6 bij 3 meter 
   9 persoons € 85,-  afmeting: 4 bij 4 meter 
   14 persoons € 105,-  afmeting: 5 bij 5 meter 

30 persoons € 200,-  afmeting: 5 bij 10 meter 
 
*Let op: aantal personen is gebaseerd op een standaard één persoons luchtbed/slaapmat. 
 
Ontbijt/Maaltijd 
 
Gedurende dit toernooi bestaat de mogelijkheid om te ontbijten, 
en verzorgen wij op zaterdagavond een warme maaltijd. 
De kosten hiervoor zijn: 
 
Ontbijt p.p.p.d.   € 4,50 
Warme maaltijd p.p. € 7,50 
 
Ontbijt en maaltijd: 
 
Wij maken wel/geen gebruik van het ontbijt, aantal personen:  zaterdag: __________ personen 
 
         zondag:  __________ personen  
 
Wij maken wel/geen gebruik van de warme maaltijd, aantal personen: zaterdag: __________ personen 
 
In ons team zitten wel/geen spelers met de volgende allergieën: _____x_______________________________ 
*Graag ook de aantallen erbij noteren.      

_____x_______________________________ 
          

_____x_______________________________ 
             

_____x_______________________________ 
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Overnachting: 
 
Wij overnachten wel/niet in een door de organisatie opgezette tent, aantal: 
      
      _____  x 6 persoons € 65,-  afmeting: 6 bij 3 meter 
 
      _____  x 9 persoons € 85,-  afmeting: 4 bij 4 meter 
 
      _____  x 14 persoons € 105,-  afmeting: 5 bij 5 meter 
 
      _____  x 30 persoons € 200,-  afmeting: 5 bij 10 meter 
 
 
Wij overnachten wel/niet in een eigen tent, aantal:   __________________________ 
 
Wij nemen een wel/niet een eigen caravan/camper mee, aantal: __________________________ 
 
 
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen,  
zullen wij de aanmelding bevestigen, waarmee de inschrijving definitief is. 
 
 
Aanmelding: 
 
Vereniging __________________________ neemt graag deel aan ons toernooi in het weekend van 6 en 7 juni 2020. 
 
Wij komen met het elftal: ___________________ Totaal aantal spelers:  _______ totaal aantal begeleiders: _______ 
 
Spelend in de volgende klasse: __________________________ 
 
 
Contactpersoon: 
 
Naam:   _______________________________ 
 
Adres:   _______________________________ 
 
Postcode:  _______________________________ 
 
Woonplaats:  _______________________________  
 
Telefoonnummer: _______________________________ 
 
E-mail adres:  _______________________________ 
 
 
*Per team dienen minimaal 2 begeleiders ouder dan 18 jaar gedurende het toernooi aanwezig te zijn. 
 
Vriendelijke groet, 
Organisatie Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2020 
 
Arnold Heikens 
M: (+31) 6 543 610 62 
E: jeugdtoernooivvwildervank@gmail.com 


