AFC’34 JAN LEEK SLUITINGSWEEKEND 2018
Beste ouders en/of verzorgers,
Wat is de beste manier om je voetbalseizoen sportief en met veel lol af te sluiten?
Dat is natuurlijk het AFC’34 Jan Leek Sluitingsweekend. Dit jaar wordt dit geweldige weekend alweer voor de
39e keer georganiseerd. Het staat garant voor een weekend lang spelplezier voor de mini pupillen en alle
jeugdleden tot en met JO13/MO13. Noteer dus vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni in uw agenda en vul dit
inschrijfformulier in.
Het programma is inmiddels bijna helemaal rond en bevat weer super leuke onderdelen. Bij voldoende
nachtwachten blijven we net als vorige jaren op vrijdagavond slapen bij AFC’34. Naast voetbalspelletjes, auto’s
duwen een penalty shoot-out en een barbecue zullen we op zaterdag iets speciaals gaan doen. Wat? Dat blijft
nog even een verrassing. Op zondag zal de onderlinge strijd tussen de teams weer losbarsten tijdens het mini-mix
toernooi.

Om dit weekend wederom tot een succes te maken, kunnen wij niet zonder deelname van de kinderen, maar
ook zeker niet zonder de inzet en medewerking van ouders.
Wij hebben ouders nodig die zich willen inzetten voor; het begeleiden van een team (liefst het hele weekend),
diverse hand- en spandiensten en nachtwachten. Zonder genoeg nachtwachten zal het slapen op vrijdag geen
doorgang kunnen vinden.
Diverse ouders hebben al hun medewerking toegezegd, maar dat is lang niet genoeg, dus geef u op!
We gaan er weer een onvergetelijk weekend van maken.
Met vriendelijke groet,
Het AFC’34 Sluitingsweekend Team
Z.O.Z.

AFC’34 JAN LEEK SLUITINGSWEEKEND 2018
De kosten voor deelname aan dit weekend bedragen € 20,00. U dient het inschrijfgeld via de bank over te
maken op NL75INGB0007929390 t.n.v. AFC34 Sluitingsweekend o.v.v. naam van uw kind en het team waar uw
kind in speelt. Uw kind is ingeschreven als wij uw betaling en dit ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen.
LET OP!!! INSCHRIJVING SLUIT VRIJDAG 1 JUNI I.V.M INDELINGEN TEAMS (1 kind per deelnameformulier)
Achternaam:

Voornaam:

Leeftijd:

Speelt in:

o vrijdag

o zaterdag

o zondag

o Ja

o Nee

Heeft een dieet. Waar dient commissie rekening mee te houden?
Halal eten tijdens de barbecue?

o Ja
o Ja

o Nee
o Nee

Gebruikt medicijnen:

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja
o Ja

o Nee
o Nee

Zaterdag 16 juni
- Ontbijt 8.00 – 10.00 uur
- Barbecue 16.00 – 19.00 uur

o Ja
o Ja

o Nee
o Nee

Zondag 17 juni
- Hulpploeg secretariaat 10.00 – 13.00 uur
- Hulpploeg secretariaat 13.00 – 16.00 uur

o Ja
o Ja

o Nee
o Nee

Kind doet mee op: (aanvinken welke dagen, minimaal 2)
Mini pupillen kunnen zich niet voor de vrijdag opgegeven.
Blijft slapen op vrijdag 15 juni (uitgezonderd mini pupillen)

Bellen in geval van nood!

Keuze 1.

Tel.nr.

Keuze 2.

Tel.nr.

Ik wil graag een team leiden het weekend.
Minimaal 2 dagen en bij voorkeur het geheel weekend.
Ik wil graag meehelpen tijdens het weekend op:
Vrijdag 15 juni
- Hulpploeg (19.00/21.00 of 21.00/23.00 uur)
- Nachtwacht vrijdag (shifts van 4 uur)

De Barbecue was vorig jaar een groot succes. Veel ouders bleven gezellig eten. Om hiermee rekening te
kunnen houden kunt u zich hiervoor alvast opgeven.
Wij komen graag naar de barbecue met…… personen (exclusief uw kind). Hiervan eten ……. personen
halal. Graag aantal volwassenen invullen. De kosten bedragen € 7,50 per persoon en deze kunt u voldoen
bij de inschrijving. Zie bovenstaande gegevens.
Contactgegevens ouder:
Naam :

Telefoonnummer:

Opmerkingen:

E-mail (graag invullen):

Mogen wij u geheel vrijblijvend benaderen voor sponsormogelijkheden? JA/NEE

U kunt dit formulier (bij voorkeur) mailen naar janleekweekend@afc34.nl of in de speciale Sluitingsweekend bus
op het wedstrijdsecretariaat stoppen.

