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Secretariaat DSV Kennemerland 
Cathy Schelvis 
info@dsvkennemerland.nl 
 

Kerstvolleybaltoernooi 10 december 2016 
Iedereen is welkom om mee te doen 

 
Beverwijk, oktober 2016 
 
Beste mensen, 
 
Dan zijn jullie bij ons aan het goede adres, want wij organiseren namens DSV Kennemerland  
namelijk voor de 26e keer (en nog steeds met veel plezier) het jaarlijkse kerstvolleybaltoernooi 
voor recreatie mixteams (met minimaal 2 dames in het veld) en wel op zaterdag 10 december 
2016 
Dit toernooi vindt plaats in: 
 

Sporthal de Meerkamp 
Van de Hooplaan 239 
1185 GC Amstelveen 

De tijden: 10:00-17:00 uur. 
 
 
Klik voor meer info over het sporthal (incl. zwembad!) op: 
http://www.sportbedrijfamstelveen.nl/accommodaties/binnen_accommodaties_amstelveen/sporthal_de_meerkamp_
amstelveen 
 
Schrijf op tijd in, het uiterste inschrijfdatum is 18 november a.s.  
Ingesloten vind je het inschrijfformulier.  
Stuur of mail het na invulling van je gegevens naar het secretariaat van DSV Kennemerland 
(gegevens zie hierboven).  
Het deelnamegeld bedraagt per team € 35,00.  
Het team is officieel ingeschreven zodra het inschrijfgeld bij ons binnen is. 
Gelieve dit bedrag vóór 1 december over te maken op het postrekeningnummer 
NL44 INGB 0003177433 t.n.v. Doven Sport Vereniging Kennemerland, Vleuten, o.v.v. 
kersttoernooi 2016 en de naam van je team. 
 

Graag tot dan! 
 
 
Namens het bestuur van  
Doven Sport vereniging Kennemerland 
 

 
 
Cathy Schelvis,  
secretaris 
 



 
Doven Sport Vereniging Kennemerland 
afdeling volleybal 
opgericht 12 maart 1971 

 

                               Inschrijfformulier 

kerstvolleybaltoernooi 10 december 2016 
Ondergetekende vereniging wenst zich in te schrijven. 

 

Naam organisatie/club: __________________________________ 
 
Naam contactpersoon : __________________________________ 
 
Adres                           : __________________________________ 
 
Postcode/woonplaats  : __________________________________ 
 
E-mail                           : __________________________________ 
 
06-nummer       : __________________________________ 
 
Naam team 1                : __________________________________ 
 
Naam team 2                : __________________________________ 
 
Naam team 3                : __________________________________ 
(Note: gemengde team: minimaal 2 dames in de opstelling) 
 
 

Inschrijfgeld € 35,00 per team x .. teams = €   
 
Handtekening: _________________________ 
 
 

 
Sluitingsdatum inschrijving: 18 november 2016 

 
Dit formulier kun je vóór 18 november 2016 opsturen naar het secretariaat van DSV 
Kennemerland 
 
Per e-mail: 
info@dsvkennemerland.nl 
 
Of per post: 
Bestuur DSV Kennemerland 
t.n.v. Cathy Schelvis 
Rijvordtlaan 18 
1944 TL Beverwijk   
 


