
                             
 

Als afsluiting van het seizoen, willen wij op woensdag 8 juni a.s. met 

alle jeugd een individueel schot toernooi houden. 

De woensdag begint, voor de ploegen F 1, F 2, F 3,  E1 en E2, met  om 

14.30 uur aanwezig te zijn en het toernooi begint om 15.00 uur, de 

dag zal om ± 19.00 uur eindigen. 

 

Voor de ploegen D, C en B  begint het om 18.30 en zal om ± 21.00 uur 

afgelopen zijn. 

De bedoeling is dat wij met alle ploegen willen gaan eten, en dat zal 

om ± 18.00 uur zijn. Voor drinken en een tussendoortje wordt 

gezorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 F 1, 2, 3,  E 1 + 2 om 14.30 uur aanwezig !!!!!!!!! 

 om 18.00 uur eten 

 om 18.30 einde dag. 

 

 

 D1 + 2, C1 + 2,B  om 18.00 uur aanwezig 

 18.00 uur eten 

 18.30 start schot toernooi 

 21.00 einde dag. 

Eindtijden zijn onder voorbehoud, ivm het aantal aanmeldingen!  

 

 

Aangezien dit voor ons een behoorlijke drukke tijd is, gaarne op 

tijd het briefje in leveren bij je leider/ster of bij Erika of 

Jikke.  

Vóór 1 juni a.s. zonder opgave van je briefje kan je helaas niet 

meedoen, ivm het samenstellen van het programma!! 

 

Ook uw hulp kunnen wij deze dag heel goed gebruiken, omdat de 

punten per kind geteld moeten worden. 



 

                  
 

   

 

Ik ben er: Naam: 

 

                 Team:                        Leeftijd: 

 

Voor de ouders: ik kan helpen met de puntentelling, 

 

 Naam:  

 

o ’s middags 

o ’s avonds 

o ’s middags en ’s avonds 

o ik blijf eten                        ja/nee 

 

 

o gaarne aankruisen wat van toepassing is! 

 

Briefje inleveren voor 1 juni, ook in verband met het bestellen 

van het eten is het fijn dat we weten hoeveel kinderen en ouders 

er ‘s avonds blijven. 

 

Deze dag wordt geheel mogelijk gemaakt door Hans Meijer Advies. 
 

 

 

 


