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Beste (ouders van de) Jeugdleden,  
 
Op zaterdag 15 februari 2020 is het weer tijd voor onze jaarlijkse Clubkampioenschappen!  
 
Wil je je dit jaar (weer) van je beste kant laten zien?! Geef je dan zo snel mogelijk voor de 
wedstrijd op door het onderstaande strookje in te leveren. Graag vóór 18 januari het strookje 
met gepast geld (€4,-) bij je trainer inleveren. 
 
De kinderen die lid zijn van de groepen 7 t/m 9 jaar, of van de groepen met een hogere leeftijd, 
kunnen meedoen aan de wedstrijd. De wedstrijden worden gehouden in gymzaal De 
Voorsprong aan de Oude Adegeesterlaan 3 in Voorschoten. De wedstrijden zijn verdeeld over 
twee rondes en zullen in de ochtend en middag plaatsvinden. De exacte tijden worden later 
via e-mail en op de website bekend gemaakt. Dit jaar zullen er in de verenigingsruimte naast 
de gebruikelijke snacks en drankjes ook broodjes te koop zijn. 
 
De selectieleden zijn verplicht om aan de wedstrijd mee te doen. 
 
Wij hopen jullie allemaal te zien op 15 februari! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Activiteitencommissie 
 
 
 
 
Onderstaand deelnamestrookje graag inleveren met gepast geld (€4,-) in een envelop in de gymzaal 
bij de trainers  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deelnamestrookje Clubkampioenschappen S&K op 15 februari 2020 
 
Ondergetekende:………………………………..  
 
geeft hierbij zichzelf of zijn/haar dochter/zoon:………………….…………. geboortejaar:…………… 
 
op voor deelname aan de S&K clubkampioenschappen op zaterdag 15 februari 2020.  
  
Ik/hij/zij turn(t) op: maandag / woensdag / vrijdag  
 
Het deelnemersgeld à € 4,00 wordt hierbij voldaan. Restitutie is niet mogelijk.  
 
Handtekening:…………………..  
 
 
Door de trainers in te vullen:  
 
Leeftijdscategorie: :………………………..  Niveau:…………….. 
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