
Doe mee aan de grote SVZ-Sportdag 
op 27 mei 2017 

  
Op zaterdag 27 mei a.s. strijdt de jeugd van Zevenhoven wederom om de 
fel begeerde SVZ-Sportdagbokaal.  
 
Aan deze sportdag kan deelgenomen worden door kinderen vanaf 5 tot en 
met 12 jaar.  Let op: om mee te doen hoef je geen lid te zijn van SVZ!!  
 
Schrijf je daarom snel in door middel van onderstaand inschrijfformulier. 

 
Deelname aan de SVZ-sportdag in gratis. Aan het einde van de dag draait het Rad van Fortuin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INSCHRIJFFORMULIER 

 
Inleveren voor 21 mei bij Gerda van Diemen (Zuideinde 20a), bij Kees Janmaat (J.v.d. Damstraat 27)  
of bij Kees en Dirk’s Dagwinkel. Lever het formulier op tijd in, want VOL = VOL. 
Je kunt ook inschrijven via e-mail. Het mailadres is: sportdagsvz@hotmail.com 
Let er s.v.p. wel op dat je alle benodigde gegevens doorgeeft. Dus ook het gedeelte over de ouderhulp. 
Naam :                                                             : jongen/meisje 
Straat/Woonplaats :  
Geboortedatum :                             Telefoonnr (nood): 
Evt. SVZ-elftal :  Groep (basisschool)    :  
 
Uiteraard mag je broer/zus/vriend(in) ook meedoen: 
Naam :                                                             : jongen/meisje 
Straat/Woonplaats :  
Geboortedatum :                             Telefoonnr (nood): 
Evt. SVZ-elftal :  Groep (basisschool)    :  
 
Naam :                                                             : jongen/meisje 
Straat/Woonplaats :  
Geboortedatum :                             Telefoonnr (nood): 
Evt. SVZ-elftal :  Groep (basisschool)    :  
 
Het sportdagcomité is nog op zoek naar ouders die deze dag willen helpen.  
We hebben uw hulp echt nodig om van de sportdag een succes te maken. 
Naam en (mob)tel.nr. :  
E-mail adres :  

 

Voorkeur : O groepsbegeleider            O spelbegeleider 
Ik wil wel/niet ingedeeld worden bij mijn zoon/dochter 
Wij proberen zo veel mogelijk met uw wens rekening te houden 

 
Nog een paar praktische punten: 
Niet vergeten: schone kleding en een handdoek.  
Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanvang: 9.00 uur op het SVZ-terrein (Stationsweg).  
Prijsuitreiking: ongeveer 15.00 uur. 
 
Het SVZ-sportdagcomité en alle deelnemers bedanken 
Kees en Dirk´s Dagwinkel te Zevenhoven voor het mede 
mogelijk maken van deze dag!! 
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