
Geachte Directie 

Zaterdag 6 juli a.s. is er voor de 2e maal een bedrijventoernooi bij vv VVIJ op sportpark 

Groenvliet. Vorig jaar is dit weer opgestart en met 8 teams was dit een mooi succes .Dit 

jaar willen we het uitbreiden naar 16 teams. Het toernooi start om 11.00 uur en zal rond 

16.00 uur ten einde zijn waarna u aan een overheerlijke BBQ ook nog kunt deelnemen, en 

er dan tevens op het totaal gerenoveerde terras  live Muziek aanwezig is. Dit jaar spelen 

we wederom voor een nog nader te bepalen goed doel, dat tijdens de prijsuitreiking dan 

zal worden overhandigd.  

Sportiviteit Respect en Plezier met uw team zal deze dag de hoogste aandacht krijgen. 

Graag horen wij van u of er interesse is in uw bedrijf om er bij te zijn op deze sportieve dag 

om er tevens voor uw onderneming een  teambuldingdag  aan te geven voor uw 

medewerkers. Er wordt gespeeld op halve velden met 6 veldspelers en 1 doelman, de 

buitenspelregel is niet van toepassing, ook zullen er scheidsrechters zijn die de wedstrijden 

ondersteunen..  

Alle wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Mocht u besluiten om deze dag mee te 

willen doen dan kunt u op dit e-mailadres (hennypeek@gmail.com), u aanmelden vanaf 26 

maart. De sluitingsdatum van aanmelding is 23 april. U kunt uw bijdrage van inschrijving 

en deelname met aantal personen voor BBQ via rekeningnummer van VVIJ, dat u dan 

wordt toegestuurd, overmaken. De kosten van dit toernooi  bedragen: 

75.00 euro inschrijfgeld waarvan gedeelte is bestemd voor goed doel. En 11.00 euro p.p 

voor evt deelname aan BBQ. Om uw deelname herkenbaar te maken voor deze dag is het 

mogelijk dit te doen met een herkenbaar logo van uw bedrijf met evt. Vlag, bord of iets 

anders w.o. u ook evt. kunt aangeven dat u nieuwe collega,s zoekt. Graag dit dan een 

week van te voren aanreiken bij de club waar dit dan in ontvangst wordt genomen, en na 

afloop van het toernooi kunt u dit weer kunt meenemen. 

Namens vv VVIJ: 

Mvg Henny Peek. 

 

 


