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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Via deze weg nodigt de jeugdwerking van SV GRASHEIDE U graag uit tot deelname aan ons jaarlijks
jeugdtornooi dat doorgaat op zondag 15 augustus 2021 voor U7 (3v3), U8, U9, U11, U13.
Aangezien we niet weten hoe de wereld er de volgende maanden gaat uitzien, houden we rekening met
mogelijk nog geldende (beperkende) maatregelen en willen we een spreiding van de ploegen voorzien
door het tornooi voor de U15 op zaterdagnamiddag 14 augustus te laten doorgaan.
Voor alle categorieën is de duur van het tornooi beperkt tot ± een halve dag.
Indien het aantal inschrijvingen onze capaciteit zou overstijgen, zien wij ons jammer genoeg genoodzaakt
om de laatst ingeschreven ploegen de deelname aan het tornooi te ontzeggen. Aangezien we jaarlijks
ploegen moeten weigeren, willen we aantal inschrijvingen per club beperken tot max. 2.
De exacte wedstrijduren worden U medegedeeld na inschrijving.
In bijlage vindt U het inschrijvingsformulier en het tornooireglement.
Ons tornooi is een prima voorbereiding op de start van het nieuwe voetbalseizoen en we hopen dan ook
dat wij op de aanwezigheid van één van Uw teams te mogen rekenen.
Wij zijn steeds bereid om uw club een wederdienst te bewijzen op één van jullie sportieve activiteiten,
indien dit binnen onze mogelijkheden ligt.
Inschrijvingsformulieren hadden we graag in ons bezit voor 30

JUNI 2021.

Inschrijven kan via:
1) e-mail: het ingevulde inschrijvingsformulier in bijlage doormailen aan onze
tornooiverantwoordelijke Johan Heremans johanheremans@hotmail.com
2) Link in te vullen op onze website: https://www.svgrasheide.be/event/jeugdtornooi/

Indien U voor 15 JULI 2021 geen bevestiging van deelname heeft ontvangen, gelieve dan een seintje te
geven aan Johan Heremans op 0473-243 193
Met sportieve groeten,
Het jeugdbestuur van SV Grasheide

