
 
 

Beste heer, mevrouw, 

 
Graag nodigen wij hierbij ondergenoemde teams van uw vereniging uit voor deelname aan ons  
meisjestoernooi op zaterdag 8 juni 2019 en/of aan ons Dalphintoernooi op zaterdag 15 juni 2019.  
 
Meisjestoernooi, zaterdag 8 juni 2019 
Het meisjestoernooi organiseren wij voor elftallen MO11, MO13, MO15 en MO17. MO 11 en MO 13 spelen naar 
verwachting ‘s- morgens vanaf 9.00 uur tot ca. 12:30 uur. MO 15 en MO 17 spelen ’s middags naar verwachting 
vanaf 13.00 uur tot ca. 16:30 uur. Voor elke categorie streven wij naar 2 poules van 4 teams waarbij teams uit alle 
klassen deel kunnen nemen.   
 
Dalphintoernooi, zaterdag 15 juni 2019 
Het Dalphintoernooi organiseren wij voor JO8, JO9 en JO10 (6-tallen) en JO11 (8-tallen) pupillen. JO8 en JO9 
pupillen spelen naar verwachting ‘s- morgens vanaf 9.00 uur tot ca. 12:30 uur. De JO10 en JO11 pupillen spelen 
naar verwachting ‘s- middags vanaf 13.00 uur tot ca. 16:30 uur. Voor JO8, JO9, JO10 en JO11 streven wij naar elk 
2 poules van 6 teams uit de 1e klasse en lager.   
 
De leiding is in handen van KNVB- en clubscheidsrechters. 

Wij zien uw inschrijving graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 februari 2019, tegemoet. Deelname aan 

het toernooi is kosteloos en inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Uw inschrijving ontvangen wij 

graag per e-mail (toernooicommissie@fceibergen.nl) voorzien van het bij deze uitnodiging meegezonden 

inschrijfformulier. Bij uw aanmelding graag de klasse opgeven waar uw team(s) in de competitie in uitkomen.  

In februari 2019 ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving. In afwachting van uw antwoord, wensen 
wij u namens FC Eibergen een sportief vervolg van het voetbalseizoen toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Berry Temmink 

Namens Toernooicommissie FC Eibergen 

 

P.S.: Indien iemand anders uw taak heeft overgenomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze uitnodiging door te 

sturen aan de juiste persoon? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
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