
A+B Adviesgroep

Beste Badmintonners,

Op 6 april 2019 organiseert BadmintoncluB nijkerk alweer haar 8e a+B mix-toernooi! 
Ook dit jaar hopen we op een geweldige opkomst. Doe je ook mee? 
De sporthal is open vanaf 09.00 uur en je wordt om 09.15 uur in de zaal verwacht. Om 09.30 uur starten 
de wedstrijden en duren tot ongeveer 17.00 uur, waarna de prijsuitreiking volgt. 
De locatie is Sporthal Strijland, Grieglaan 2, 3862 GV te Nijkerk.

Je kunt je inschrijven in de 6e, 7e of 8e divisie en als recreant of gevorderde recreant. 
De inschrijving voor het toernooi sluit op 15 maart 2019 of eerder bij voldoende teams.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- p.p. Je dient dit bedrag bij binnenkomst te betalen.
We sluiten het toernooi gezellig af met een gezamenlijke maaltijd..Als je mee wilt eten, geef dat 
s.v.p. aan op het inschrijfformulier. De kosten voor volwassenen bedragen € 10,- p.p. Kinderen t/m 
12 jaar eten mee voor € 5, p.p.

De inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst geaccepteerd tot een maximum van 40 teams. 
Het inschrijfformulier kan per e-mail gestuurd worden naar: aB.mixtoernooi@Gmail.com 
Als je vragen hebt kan je ons mailen of kijk op onze website www.bcnijkerk.nl 

Met vriendelijke groet, de toernooicommissie.

Linda van Essen, Beja van der Veer,
Joost van Iersel en Bob Spijkstra
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Naam: 

Adres:

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:

E-mail:

Vereniging:

Niveau: 6e / 7e / 8e divisie / recreant / gevorderde recreant. (Graag omcirkelen)

Naam partner:

Telefoon:

E-mail:

Vereniging:

Eet je wel of niet mee  Ja / Nee (Vooraf reserveren van het eten is gewenst!)

Aantal volwassenen:                

Aantal kinderen:

Het inschrijfformulier kan per e-mail gestuurd worden naar: aB.mixtoernooi@Gmail.com
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