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Familietoernooi  
Wij doen mee aan het familietoernooi in de volgende poule: 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 

□ Poule 1: Volwassenen poule, volwassen spelers & kinderen vanaf 13 jaar. 
             Naam team:__________________________________________________ 
             Naam team-captain:___________________________________________ 

             Wij komen met ….... volwassenen 
 

□ Poule 2: Gemengde ‘familie’ poule , Kinderen t/m 12 jaar en volwassenen*. Met  

        maximaal 3 volwassenen* tegelijk in het veld. 
             Naam team:__________________________________________________ 
             Naam team-captain:___________________________________________ 

             Wij komen met ….... volwassenen en ….... kinderen (t/m 13 jaar) 
(*  Onder volwassenen wordt hier verstaan: volwassenen of kinderen van 13 jaar en ouder.) 
 
Kosten bedragen 15,00 Euro per team, uiterlijk 01-09-2021 over te maken op rekeningnummer           
NL05 RABO 0135 4326 26 t.n.v. Handbalvereniging The Flyers. Vermeld hierbij ‘deelname 
familietoernooi’ met de naam van je team en team-captain. 
 
In het kader van de coronamaatregelen is het vereist dat alle hieronder gevraagde gegevens 
(namen, leeftijden etc) compleet worden ingevuld. 
 
 

Hieronder je teamleden invullen: 

Naam    Leeftijd: Naam    Leeftijd 

1___________________  ______ 6___________________  ______ 

2___________________  ______ 7___________________  ______ 

3___________________  ______ 8___________________  ______ 

4___________________  ______ 9___________________  ______ 

5___________________  ______ 10__________________  ______ 

Naam begeleider:______________ Naam team:__________________ 
 
 

Ouder-kind wedstijden voor E en D-jeugd en hun ouders/verzorgers 

□ Wij doen mee aan de ouder-kind wedstrijden 

Wij spelen mee met ….. volwassenen en ….. kinderen 

Namen:_______________________________________________________  

______________________________________________________________ 
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Buffet  

Wij maken gebruik van het buffet: 

Naam team-captain:____________________________________________ 
 

Portie nasi met saté à 6,00 Euro   aantal  ________(invullen)  

Portie friet met snack naar keuze à 4,00 Euro  aantal: ________(invullen) 

 

De team-captain (Flyers-lid) dient de totale kosten van de buffetten uiterlijk 01-09-2021 over te 
maken op rekeningnummer NL05 RABO 0135 4326 26 t.n.v. Handbalvereniging The Flyers. Vermeld 
hierbij ‘buffetten familietoernooi’ en de naam van je team-captain (Flyers-lid). 

 

Dit formulier vóór 01-09-2021 per email versturen naar 
activiteitencommissie.flyers@gmail.com 

 

 

Foto’s  

□  Onderstaande personen hebben bezwaar tegen het tonen van close-up foto’s op de website van The Flyers en/of 
Facebook  

Namen:__________________________ 
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