
Uitnodiging!       

 
 
 
 

LEGMEERVOGELS-OPENINGSTOERNOOI 2019 
 
Beste handbalvrienden, 
 
Bij deze nodigen wij  jullie uit om deel te nemen aan ons openingstoernooi dat gespeeld zal 

worden op 24 en 25 augustus 2019. De veldcompetitie begint een week later. 
Een mooie start voor alle teams om er weer in te komen. 
 
Op zaterdag 24 augustus 2019 spelen de F, E, D-jeugd een buitentoernooi op onze verharde 
velden.  Op zondag 25 augustus 2019 spelen de DS, MA en MB en MC-jeugd. 
 
Gemengde teams zullen worden toegestaan. Het is bij ons toernooi verplicht om minimaal 2 
meisjes in het veld te hebben staan tijdens de wedstrijden. Jongensteams zullen worden 
toegestaan mits er voldoende aanmeldingen zijn om een complete jongenspoule te starten.  
 
In principe zal er ook zondag op onze 2 verharde velden worden gespeeld. Indien nodig  zal 
er nog een veld op gras bijkomen. Het toernooi zal in blokken worden georganiseerd, zodat 
er niet te veel tijd tussen de wedstrijden zit. 
 
Omdat wij u en het toernooi uitstekend willen verzorgen, willen wij u dit jaar vragen om een 
bijdrage van €10,00 per team. U kunt onze gegevens vinden in het inschrijfformulier. 
 
Als jullie belangstelling hebben om mee te doen, ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk  14 juni 2019, bijgevoegd inschrijfformulier retour. Uw inschrijving is pas 
definitief zodra wij het inschrijfgeld ontvangen hebben. Om e.e.a te bespoedigen kunt u het 
bewijs van betaling meesturen. 
 
Graag willen wij u ook vragen om per vereniging een scheidsrechter te leveren. Graag ook 
vermelden welke teams zijn uitgesloten omdat deze scheidsrechter coacht of een kind in het 
betreffende team heeft spelen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. 
Wij hopen op een fantastisch toernooi en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 
Namens de ActiviteitenCommissie 
Handbalvereniging Legmeervogels 
E-mail: legmeervogelstoernooi@hotmail.com 
 

PS: blijf op de hoogte van het laatste nieuws via www.facebook.com/LegmeervogelsHandbal  
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