
 
 

PANNA-VOETBALTOERNOOI ORANJEBUURT 2018 
INFORMATIE/ INSCHRIJFFORMULIER 

 
Beste medebewoners Oranjebuurt, 
 
Wij willen jullie graag informeren over een aankomend PANNA-VOETBALTOERNOOI voor de 
jeugd (jongens en meiden) uit de wijk ORANJEBUURT. 
 
WANNEER?  ZONDAG 1 JULI 2018 

HOE LAAT?  10:00 - 15:00 UUR 

WAAR?  (Gesponsorde) VOETBALKOOI op SCHOOLPLEIN PETRUS’ BANDEN 

VOOR WIE?  ZIE VOORWAARDEN DEELNAME JEUGD 

KOSTEN?  DEELNAME IS GRATIS! 

 
VOORWAARDEN DEELNAME JEUGD 

▪ Deelnemer (jongen/ meisje) is in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar 
▪ Minimaal 1 van de spelers/ speelsters uit deelnemend team is woonachtig in de 

Oranjebuurt (of neemt deel op adres van grootouders) 
▪ Min. 1 ouder per team aanwezig (ouders stimuleren te komen kijken. Zij zijn/ blijven 

verantwoordelijk voor deelname van de jeugd) 
▪ Men kan zich enkel als team aanmelden (het is een ‘mixed’ toernooi, dus jongens en 

meiden spelen met en tegen elkaar) 
▪ Mocht je mee willen doen, maar geen team hebben, kan dit bij de organisatie gemeld 

worden (wij proberen dan te kijken of er een team is met een tekort aan spelers) 
LET WEL!  
Het kan dus zijn dat aangemelde teams evt. worden aangevuld met een individu, als het niet 
anders kan. Ons credo is: iedereen kan/ mag meedoen, want PLEZIER staat bij dit evenement 
voorop! 
 
Wij willen aan ouders verzoeken om samen met hun kind(eren) goed te kijken in welke 
categorie (zie onder) de deelnemer(s) het beste past. Er is een overlap in leeftijden.  
Leidend voor indeling van een team in een categorie is de leeftijd van de oudste speler. 
 
PRIJZEN 
Een toernooi is geen toernooi zonder prijzen. Elke deelnemer ontvangt voor zijn/ haar 
deelname aan het toernooi een aandenken. 
Voor de winnaars in elke categorie zijn er prijzen te winnen en mag je jezelf een jaar lang tot 
beste team van Oranjebuurt in jouw leeftijdscategorie noemen. 
 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN 

* 4-6 jaar (4 spelers)  * 8-10 jaar (3 spelers)  *12-15 jaar (3 spelers) 
* 6-8 jaar (4 spelers)  * 10-12 jaar (3 spelers) 

Wij zullen het toernooi starten met de oudste leeftijdscategorie en eindigen met de jongste. 

 



DEELNEMEN? 
INSCHRIJVEN PER MAIL 

ELK team dient zich per mail in te schrijven met de volgende informatie: 
 

1. Welke Leeftijdscategorie? 
2. Teamnaam (geef je team dus een naam) 
3. Gegevens spelers/ speelsters: 

a. Kijk goed naar het aantal spelers per leeftijdscategorie (kan verschillen) 
b. 1 speler (of ouders van) is contactpersoon en woonachtig in de Oranjebuurt 

(adres ook vermelden) 
c. Per speler naam (voornaam en achternaam) én geboortedatum 

 
▪ Graag aangeven bij niet woonachtig in de wijk (dus in geval dat grootouders in de wijk 

wonen). Hierbij als voorwaarde het adres van grootouders vermelden. 
▪ Mocht het team spelers te kort komen, neem dan contact op met de organisatie, want 

het kan zijn dat ook individuen zich melden graag mee te willen doen. 
 

Gebruik hiervoor het volgende e-mailadres: doenalsbrugmans@gmail.com 
 
 
TOT WANNEER INSCHRIJVEN? 

Inschrijven van een team (of melden van een individu) kan tot en met zaterdag 23 juni 2018. 
Alle contactpersonen van de teams ontvangen dan ongeveer een week van tevoren, via de 
mail, het speelschema met poule-indeling/ wedstrijdschema. 
 
 
CONTACT VOOR VRAGEN/ OPMERKINGEN/ AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER? 

Sander Brugmans | (06) 53 73 69 57 | doenalsbrugmans@gmail.com 
 
 

HET PANNA-VOETBALTOERNOOI IS EEN INITATIEF VAN EEN AANTAL ENTHOUSIASTE 
VADERS UIT DE ORANJEBUURT (PROJECTGROEP PANNA) EN WORDT ONDERSTEUND/ 

MEDE-GEORGANISEERD DOOR DE WERKGROEP KIND EN JEUGD VAN DE ORANJEBUURT. 
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