DIOSCURI ’94 ORGANISEERT OP 4 EN 5 APRIL 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Turnverenging Dioscuri’94 uit Sint-Oedenrode organiseert dit jaar een groot toernooi voor
recreatieturn(st)ers. Het lijkt ons als vereniging leuk om hier met een grote groep aan deel te
nemen. Vrijwel alle turnverenigingen uit de regio zijn aangeschreven en er is plek voor ruim 450
kinderen! De wedstrijden zullen worden gehouden in kleine groepjes, waardoor de wedstrijdjes
relatief kort zijn. Uiteraard zijn er medailles te winnen!
Locatie:
De wedstrijden worden gehouden in Sporthal De Streepen, Laan van Henkenshage 5, St. Oedenrode.
Parkeren is gratis.
Publiek:
Er is een grote tribune, iedereen is van harte welkom.
Toegangsprijs is € 2,- per volwassene, kinderen gratis.

Lijkt het je zoon/dochter leuk om aan deze wedstrijd deel te nemen geef hem/haar dan snel op,
want VOL = VOL. Inschrijving bedraagt € 3,50 per kind.
Omdat wij dit een leuk initiatief vinden zullen wij dit als vereniging betalen. Echter, wanneer je
zonder opgave van reden niet op de wedstrijd verschijnt krijg je alsnog een rekening.
Je kunt je aanmelden door onderstaande gegevens naar ons te mailen. Doe dit vóór 7 februari door
onderstaand aanmeldformulier door te sturen naar secretariaat@educaveghel.nl
Wij zorgen er dan voor dat we alle inschrijvingen vanuit onze club zo snel mogelijk doorgeven bij de
organisatie van de Meierijcup. En dan maar hopen dat we bij de eerste 450 aanmeldingen zitten.
We hopen op veel aanmeldingen!!
Met inschrijving ga je akkoord dat Dioscuri’94:
-

de voor- en achternaam van de deelnemer en de vereniging waar hij of zij bij turnt op de
indelingslijst plaatst, welke naar alle deelnemende verenigingen zal worden gestuurd;
de voor- en achternaam van de deelnemer en de vereniging waar hij of zij bij turnt na afloop
van de wedstrijd op de uitslagenlijst plaatst, die op de website www.dioscuri’94.nl komt te
staan.

AANMELDEN UITERLIJK 7 FEBRUARI!
JA, IK DOE MEE MET DE MEIERIJSTAD-CUP!!
Voornaam: _________________________________________

Achternaam: _______________________________________

Geboortejaar: ______________________________________

Voorkeur: zaterdag / zondag
Als het mogelijk is zou ik graag in het groepje willen bij:
__________________________________________________________________________________
Hier maximaal 1 naam invullen van een vriendje of vriendinnetje met hetzelfde geboortejaar als
jijzelf: graag voor- en achternaam. De organisatie heeft aangegeven haar uiterste best te doen om je
bij je vriendje of vriendinnetje in te delen, maar kan dit niet beloven.

Concept tijdsindeling: (kan nog gewijzigd worden na aanmeldingen)
Zaterdag
9.15 – 11.15
11.15 – 13.15
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 19.30

Selectie
Selectie
Selectie
Meisjes 2008 en 2009
Jongens

Meisjes 2013
Meisjes 2013
Meisjes 2012
Meisjes 2012
-

Meisjes 2010
Meisjes 2010
Meisjes 2011
Meisjes 2011
Meisjes 2011

Zondag
10.45 – 12.45
12.45 – 14.45
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00

Meisjes 2008 en 2009
Meisjes 2007 en ouder
Selectie
Selectie

Meisjes 2013
Meisjes 2013
Meisjes 2012
Meisjes 2012

Meisjes 2011
Meisjes 2011
Meisjes 2010
Meisjes 2010

