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Volleybalvereniging
Dynamo Tubbergen

TWENTEPRINT
JEUGDVOORBEREIDINGSTOERNOOI

Aan uw jeugdcommissie/wedstrijdsecretariaat,
Volleybalvereniging Dynamo Tubbergen is al jarenlang zeer intensief bezig met haar jeugdbeleid.
Zowel in Regio Oost als op diverse grote jeugdtoernooien wordt heel verdienstelijk gepresteerd.
Om deze lijn vast te houden organiseren we voor onze jeugd diverse activiteiten.
Wederom was het een seizoen waarin de volleybalcompetitie 2021-2022 met horten en stoten verliep
door het Corona-virus. Laten we hopen dat we het seizoen 2022-2023 coronavrij kunnen spelen.
Om het seizoen mooi te beginnen willen we jullie daarom graag uitnodigen voor het Twente Print
Jeugdvoorbereidingstoernooi.
Na het succes van de afgelopen 23 jaren organiseren we dan op zondag 11 september
de 24e editie van het ”TWENTE PRINT JEUGDVOORBEREIDINGSTOERNOOI”.
Dit toernooi, wat plaats vindt op zondag 11 september, kan perfect passen in de voorbereiding
op de competitie van het seizoen 2022/2023. Ons doel is dat wij een kwalitatief sterk bezet
jeugdtoernooi willen organiseren. Ons doel is dat uw jeugdteam zoveel mogelijk wedstrijden
speelt op haar eigen niveau.
Voor wie, waar en de betaling
Voor de A-, B- en C-teams van uw vereniging. Het toernooi zal op zondag 11 september 2022
plaatsvinden in sportcentrum “De Vlaskoel” van Tubbergen. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 30,00 per team en dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL08RABO0151405077
t.n.v. volleybalvereniging Dynamo Tubbergen. Vermeld dan ook even de vereniging- en teamnaam.
Inschrijving
- Het inschrijfformulier dient voor 1 augustus 2022 bij ons binnen te zijn.
U kunt dit mailen naar rkeemers@gmail.com
- De inschrijving wordt in behandeling genomen na betaling van het inschrijfgeld.
- 	De afgelopen jaren was het toernooi vrij snel volgeboekt.
Daarom adviseren wij u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Verdere informatie
Eind augustus / begin september krijgt u van ons het programmaboekje met alle informatie.
Hopelijk mogen wij u begroeten op zondag 11 september in de Tubberger sporthal. Tot dan!

Inlichtingen bij:

Raymond Keemers
Tel.: 06-24393125
E-mail: rkeemers@gmail.com

