
Hendriks Graszoden Leudal toernooi 

T  06-31937865  I  E  secretaris

Beste leden, ouders en iedereen die zich verbonden voelt met HV L

 

Op 9,10 en 11 juni 2017 zal het 42
ste

 internationale Hendriks Graszoden Leudal toernooi plaatsvinden.

geen HV leudal toernooi meer is maar een HV Limmid evenement. 

 

Om het toernooi zo succesvol mogelijk te laten verlopen hebben wij een gezamenlijke inspanning nodig. 

Vandaar dat we hierbij alle leden, ouders, familie en/of vrienden

familieleden van de teamleden beschikbaar z

 

Zoals bekend is er tussen onze 3 verenigingen (HV Leudal, HV Maasgouw en HV Swift 2000) een 

met onze gezamenlijke inspanningen dan ook deze samenwerking ui

gemotiveerde nieuwe vereniging. Zonder d

noodzakelijk en vele handen maken licht werk! 

bekenden, voor zover mogelijk zullen wij wensen proberen te respecteren. 

 

Vul s.v.p. bijgaand formulier in en geef in 

mei bij An Niessen (anenerikniessen@hotmail.com

Zodat we tijdig het werkschema passend kunnen maken. Je wordt een dagdeel ingezet 

gepleegd. 

 

De werkzaamheden zijn heel divers, deze kunnen onder 

velden, bar werkzaamheden, reinigen van douches, opr

reinigen van toiletruimtes, bonnenverkoop, 

werkzaamheden. Veertien dagen voor het toernooi heeft iedereen zijn indeling ontvangen. 

 

Reserveer nu alvast de toernooidagen in je agenda. 

Samen doen we ons best om er weer een onvergetelijk festijn van te maken met een geweldige omzet!

 

De voorbereidingswerkzaamheden op de dagen voorafgaand aan het toernooi

zondag na toernooi en de afbraak op maandag na 

werkschema hiervan volgt zo spoedig m

 

Bij voorbaat onze dank, 

de toernooicommissie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:   _________________________________________________________

Voornaam:  _________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________________________________________

Mail adres:  _________________________________________________________

Ik ben beschikbaar op: 

Vrijdag 

juni 

Zaterdag 

10 juni

Zondag 

11 juni

 

Maandag 

12 juni
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die zich verbonden voelt met HV Limmid. 

internationale Hendriks Graszoden Leudal toernooi plaatsvinden.

geen HV leudal toernooi meer is maar een HV Limmid evenement.  

Om het toernooi zo succesvol mogelijk te laten verlopen hebben wij een gezamenlijke inspanning nodig. 

Vandaar dat we hierbij alle leden, ouders, familie en/of vrienden oproepen om hulp te bieden. Wij hopen dat er o

van de teamleden beschikbaar zullen zijn. Ook van de teams zelf verwachten we medewerking

Zoals bekend is er tussen onze 3 verenigingen (HV Leudal, HV Maasgouw en HV Swift 2000) een samenwerkingsverband, laten wij 

met onze gezamenlijke inspanningen dan ook deze samenwerking uitstralen en ons naar de buitenwereld profileren als 1 sterke, 

Zonder dit soort inkomsten kan de vereniging niet bestaan. Alle hul

noodzakelijk en vele handen maken licht werk! Kijk wanneer je kunt helpen, spreek eventueel samen 

bekenden, voor zover mogelijk zullen wij wensen proberen te respecteren.  

in twee dagdelen aan wanneer je beschikbaar bent. Lever het formulier z.s.m. echter vóór 1 

anenerikniessen@hotmail.com) in (trainster A2-team) of secretaris@hvleudal.nl

Zodat we tijdig het werkschema passend kunnen maken. Je wordt een dagdeel ingezet naar opgave, 

zijn heel divers, deze kunnen onder ander bestaan uit: frietbakken, hulp in de eettent, opbouw en afbra

velden, bar werkzaamheden, reinigen van douches, opruimen en schoon houden van velden, verzorgen 

toiletruimtes, bonnenverkoop, eindschoonmaak op maandag na het toernooi en alle andere 

eertien dagen voor het toernooi heeft iedereen zijn indeling ontvangen.  

Reserveer nu alvast de toernooidagen in je agenda.  

Samen doen we ons best om er weer een onvergetelijk festijn van te maken met een geweldige omzet!

op de dagen voorafgaand aan het toernooi, enige afbraak- en opruimwerkzaamheden op 

maandag na het toernooi, zullen ingepland worden op eigen 

zo spoedig mogelijk volgt. Ook hier geldt extra hulp is altijd welkom.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Vrijdag 9 

 

  

Middag  

avond  

Zaterdag 

juni 

Ochtend  

Middag  

avond  

Zondag 

juni 

Ochtend  

Middag  

  

Maandag 

12 juni 

Ochtend  

Middag  

avond  

ecretaris: J.M. Janssen, Graaf Jacobstraat 5,  6085 CT  Horn 

KvK 40177509 te Venlo 

internationale Hendriks Graszoden Leudal toernooi plaatsvinden. Nieuw is echter dat het 

Om het toernooi zo succesvol mogelijk te laten verlopen hebben wij een gezamenlijke inspanning nodig.  

ij hopen dat er ouder(s) of 

edewerking.  

samenwerkingsverband, laten wij 

en ons naar de buitenwereld profileren als 1 sterke, 

inkomsten kan de vereniging niet bestaan. Alle hulp is welkom maar tevens 

samen iets af met vrienden of 

je beschikbaar bent. Lever het formulier z.s.m. echter vóór 1 

secretaris@hvleudal.nl 

naar opgave, indien nodig wordt er overleg 

frietbakken, hulp in de eettent, opbouw en afbraak van 

velden, verzorgen en maken van ontbijten, 

eindschoonmaak op maandag na het toernooi en alle andere voorkomende 

Samen doen we ons best om er weer een onvergetelijk festijn van te maken met een geweldige omzet! 

en opruimwerkzaamheden op 

(Limmid) teams. Het 

------------------------------------------- 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 


