SDO ZOMER TOERNOOI – UPDATE
BUSSUM, 10 mei 2017 - Hierbij een update over het SDO zomer toernooi dat wordt gehouden op
zondag 28 mei 2017. De teams zijn bekend, helaas is het niet meer mogelijk om je als team in te
schrijven voor het SDO zomer toernooi.
14 teams
We hebben voor het SDO zomer toernooi 14 teams die gaan strijden voor ….?
De eerste plaatst? Beste zomerse outfit? Meest sportieve team? Tijdens deze dag staat plezier
centraal, al zullen alle teams wel aan de bak moeten. Voetballen, skippy skippy of de takeout-baan,
alle activiteiten zijn voorzien van een tropisch touch. Nu maar hopen op mooi weer…
Voldoende vermaak voor toeschouwers
Toeschouwers zijn zowel tijdens als na het toernooi van harte welkom!.. Moedig de teams aan en
geniet van een hapje en drankje in zomerse stijl. Na het toernooi zal er met een dj, brassband en
zanger voldoende entertainment aanwezig zijn.
Ook voor de kleintjes valt er genoeg te beleven, zoals een springkussen, schminken, ijsjes en na 14.00
uur de stormbaan!
Loterij
Dit jaar zullen wij een speciale loterij houden ter ere van het 100 jarig bestaan van SDO. Alle
inkomsten van deze loterij wordt beschikbaar gesteld aan SDO 100 jaar. Win een lot voor de grote
loterij in november of andere leuke prijzen…
Scheidsrechters
We hebben al vele vrijwilligers voor het toernooi geregeld echter zijn we nog op zoek naar
scheidsrechters! Meld je bij Maartje Rol via maartjerol@gmail.com
Agenda
Graag delen wij met jullie de agenda voor zondag 28 mei 2017. We zullen nog niet alles verklappen
maar de volgende informatie is van belang.
Aanmelden: 09.30 uur
Start toernooi: 10.00 uur
Einde toernooi: 14.00 uur
Prijsuitreiking: 14.30 uur
Kleedkamers zijn beschikbaar voor alle teams.
Wij zorgen voor veel gezelligheid en leuke activiteiten. Kom je ook?!

Tot zondag 28 mei!
Groet organisatie SDO zomer toernooi

