
 
 

Aan alle leiding, stam en bestuursleden van Scoutinggroepen in de Regio Drenthe. 

 

Beilen, 3 april 2014 

 

Beste mensen, 

We vonden het weer tijd worden om het Regio Drenthe volleybaltoernooi te organiseren. 

Het belooft weer een leuke dag te worden, dit kan uiteraard niet zonder jullie opgave. 

Graag nodigen wij jullie uit op: 

 

Datum: Zondag 11 mei 2014 te Assen 

Sporthal:? nadere info volgt in 2
e
 brief ( 1 mei) 

 

Tijd:  13.00-17.00 uur (Volleyballen) 

          18.00-20.00 uur (Eten) 

 

Na het volleyballen staat er net als vorig jaar weer een heerlijke maaltijd klaar voor iedereen en kan er onder het genot 

van een drankje worden nagebabbeld. 

Vergeet je eigen bord, mok en bestek natuurlijk niet. 

 

Teams (minimaal 6 pers.), in één team mag niet meer dan 1 Nevobo-speler zitten, dit om het een beetje eerlijk te 

houden. 

Ook wordt van elk team verwacht dat ze een teller en scheidsrechter leveren (neem je eigen fluitje mee). 

 

Opgave bij: Norman Wiggers 0593-527065  

                     Mailto: wiggers29@zonnet.nl 

 

Uiterlijk opgeven voor 25 april 2014. 

 

Spoed gevraagd hulp tijdens toernooi 2 personen en hulp met maaltijd maken 2 a 3 personen graag opgeven 

wie kan z.s.m. zie mail adres 

 

Meerdere teams van één groep zijn van harte welkom, maar doe dit snel want vol is vol. 

Natuurlijk zijn supporters, materiaalmensen, fysiotherapeuten enz. enz. van jullie groep van harte uitgenodigd voor 

zowel het bezoeken van het volleybal als het eten. 

Geef per team één contactpersoon op (volledig adres en telefoonnummer opgeven en mailadres ook) zie bijlage 2. 

Mochten er soms mensen zijn met een dieet dan horen we dat graag van te voren, geef dit dan even door via jullie 

contactpersoon. 

 

Kosten: komen voor rekening van de Regio Drenthe (ook het eten) 

              Consumpties in de sporthal zijn voor eigen rekening 

 

 

Namens de Regio Drenthe: 

Norman Wiggers 0593-527065 

Heidi Harmsen 

Joost Watering 

 

mailto:wiggers29@zonnet.nl


Bijlage 2 

 

(graag z.s.m. retourneren i.v.m. boodschappen voor het aantal eters) 

 

Hoi zou jij als contactpersoon deze gegevens willen invullen dit is voor mijn administratie wel even zo 

makkelijk en kan ik jullie ook beter bereiken als er zich iets voordoet. 

Graag mee terug zenden met de opgave voor het toernooi. 

 

Groep:   ………………………. 

Naam team:  ……………………… 

Aantal spelers  ………………………. 

Supporters:  ………………………. 

Contactpersoon:: ……………………… 

E mail adres:  ………………............. 

Telefoon thuis  ………………………. 

Telefoon mobiel: ………………………..   (ivm eventuele calamiteit) 

 

Mensen met dieet? ………………………..   (zo ja welk dieet en aantal) 

Of vegetarisch  ……………………….. 

   ……………………….. 

 

EHBO ers tijdens toernooi                    …………………………     ja / nee 

 

Hulp tijdens toernooi(2 personen)        …………………………..  ja / nee   zo ja wie 

 

Hulp maaltijd maken (2 a 3 personen) …………………………..  ja / nee    zo ja wie 


