Opgeven groen en gele competitie
Als je wilt kan je (je kind) voor de voorjaarscompetitie opgeven. Hieraan zijn geen extra
kosten verbonden als je (kind) in de winter training volgt. De competitie maakt immers
onderdeel uit van het lespakket. Mocht je vanaf oktober tot en met de maart geen lessen
volgen, dan bedraagt de competitiebijdrage € 25,00 per persoon.
Als je je opgeeft, gaan we er vanuit dat je zowel op de competitiedata als de inhaaldata
beschikbaar bent. Als je nu al weet dat je een aantal speeldata niet kunt, bijvoorbeeld omdat je
ook een andere sport doet in het weekend, geef je dan bij voorkeur als reserve op. Als je een
keer niet kunt is het je eigen verantwoordelijkheid om tijdig een vervanger te vinden. Zowel
voor de tegenstander als voor je team is het fijn als alle wedstrijden gespeeld kunnen worden.
Opgeven kan via de e-mail jeugdcompetitie@tvbeekhuizen.nl vóór 15 december 2019 onder
vermelding van je voor- en achternaam. Je mag vermelden met wie je graag in een team zou
willen. Wij kunnen helaas niet garanderen dat jouw voorkeur altijd wordt gevolgd en helaas
ook niet altijd dat je geplaatst wordt. Als je je te laat opgeeft wordt je (kind) in principe niet
geplaatst.
Na 15 december a.s. worden de teams ingedeeld door de trainers. De informatie over
speelschema’s, kleding, captains begeleiding uit- en thuis wedstrijden enz. volgt eind maart
2019. Voor die tijd wordt er niets bekend gemaakt. Je kunt gewoon alle data gereserveerd
houden en de informatie afwachten..
Speeldata voorjaarscompetitie:
Zondag 5, 13 (maandag tweede Paasdag), 19, 26 april, 10, 17 en 24 mei 2020
Inhaaldata:
Zondag 3, 21 mei (donderdag, Hemelvaartsdag) en 1 juni 2020 (maandag tweede Pinksterdag)
Michiel Dekker gaat mee doen de G&G competitie te organiseren. Als je je als ouder ook op
wilt geven om de competitie te organiseren, dan wordt dat op prijs gesteld. De basis is
ondanks dat Michiel mede organisator wordt te smal. Als je interesse hebt kun je aan Kees
Oostrom (06 – 17 24 01 71) je interesse doorgeven. We denken er nog over na als het
organisatieteam niet tijdig versterkt wordt, minder teams in te schrijven en/ of grotere teams te
maken. Hopelijk is dat niet nodig.
We zien de inschrijvingen en aanmeldingen voor de organisatie graag tegemoet.
Met sportieve groet,
Maarten Korthuis & Michiel Dekker
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