
 

 

Beste leden en coaches, 
 
Op zaterdag 25 april organiseren wij het zvv Avenhorn mixtoernooi. Tijdens dit toernooi zullen coaches en 
leden het in gemengde samenstellingen tegen elkaar opnemen. Dit biedt de mogelijkheid om het seizoen 
gezamenlijk gezellig en sportief af te sluiten! Het toernooi wordt georganiseerd voor coaches (ook van de 
jeugdteams), de A-junioren, de senioren en de dames. 
 
Het is inmiddels alweer een aantal jaar terug dat dit toernooi georganiseerd is, hoogste tijd om de draad weer op 
te pakken dus! Het mixtoernooi werd altijd als leuk ervaren, en wij zijn dan ook vol enthousiasme om er een 
topavond van te maken. We beginnen op zaterdag 25 april om circa 18:30 uur met het toernooi. Alle opgegeven 
leden en coaches zullen voorafgaand aan het toernooi ingedeeld worden in gemixte teams, je speelt dus niet met je 
eigen team. De wedstrijden zullen, afhankelijk van het aantal opgaven, ongeveer een kwartier duren. Een speciale 
rol zal hierbij weggelegd zijn voor de dames: damesdoelpunten tellen dubbel en elk team dient ten alle tijden een 
dame opgesteld te hebben. We zullen het schema zo op te stellen dat iedereen uiterlijk om 21:30 gedoucht en wel 
in het Sportcafé kan zijn. 

 
Vanaf 21:30 zullen we het mixtoernooi een passend vervolg geven met een feestavond in het Sportcafé. Om de 
gezelligheid nog eens verder te bevorderen hebben we een prijsafspraak gemaakt met Alex en Annelies: van 21:30 
tot 23:30 hoeven de drankjes (waaronder uiteraard ook wijn en jillz) niet betaald te worden. Na 23:30 is dit weer 
voor ieders eigen rekening. Op deze manier hopen we mensen niet te belemmeren mochten ze nog andere plannen 
hebben.  
 
Voor dit alles vragen wij elke deelnemer een bijdrage van €18,50, waarvan de zaalhuur en de drank betaald zullen 
worden. Aan supporters die ook op de feestavond willen komen, wordt een bijdrage van €15 gevraagd. Opgeven 
kan door per team het onderstaande formulier in te vullen en in te leveren bij Rik Hart (Spaarboog 10), Robert 
Bakker (Molenhof 13) of Erwin Spruit (Dorsvlegel 51). Natuurlijk kan dit ook door even te mailen (heeft onze 
voorkeur) naar bestuur@zvvavenhorn.info. Graag opgeven voor 18 april! 
 
Tot slot, is het nog even belangrijk dat iedereen eigen voetbalkleren meeneemt. Graag geen lichtblauwe shirts, 
aangezien die teveel zouden lijken op de hesjes die we gaan gebruiken. Wij hopen op een massale response en 
daarmee zoveel mogelijk leden en coaches terug te zien op 25 april. Op die manier gaan wij er een sportieve maar 
bovenal gezellige avond van maken! Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het dan even weten.  
 
Met sportieve groet, 
 
het bestuur. 

 
             

Aanmeldingsformulier 
Team:      

Naam Ook aanwezig op feestavond Aanhang op feestavond 
 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 

 Ja/Nee Ja/Nee 
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