Beste sportvrienden,

Naar jaarlijkse gewoonte willen we jullie graag uitnodigen voor ons indoortornooi. In
tegenstelling tot de voorbije jaren, wordt het indoortornooi gespreid over twee dagen,
namelijk op zaterdag 21 december en zondag 22 december 2019 en dit voor alle
leeftijdscategorieën.

In het tussenseizoen is een jeugdspeler van KVV Vlaamse Ardennen, na een lang gevecht
tegen zijn ziekte, van ons heen gegaan. Vandaar dat wij hem als inrichtende club, op een
gepaste manier willen eren, en we ons indoortornooi vanaf dit jaar naar hem noemen.
Als jeugdbestuur heten we jullie van harte welkom op onze

1ste Memorial Yannis Ghistelinck
Zoals ieder jaar is “the place to be”, sporthal ‘t Rosco in Ronse. U kan als club deelnemen
aan verschillende leeftijdscategorieën.
U6, U7, U9, U13 en U17 spelen op zaterdag. U8, U10, U11, U12 en U15 spelen op zondag.
Het tornooi wordt per leeftijdscatergorie beperkt tot maximum een halve dag.

Gelieve het bijgevoegde inschrijvingsformulier door te sturen naar
amaury.ghistelinck@telenet.be en dit voor 1 december 2019.

Wedstrijdschema’s en reglementen worden via de tornooibrochure half december
opgestuurd.

Vanuit het jeugdbestuur van KVV Vlaamse Ardennen hopen we dat we u als club met uw
spelers mogen verwelkomen, en verder wensen we u een sportief en succesvol tornooi toe.

Het jeugbestuur KVV Vlaamse Ardennen
Stamnummer 3857
1ste Provinciale Oost-Vlaanderen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Voetbalclub:

..................................................................................

Stamnummer :

..................................................................................

Clubkleuren:

..................................................................................

Contactpersoon :

..................................................................................

Mailadres :

..................................................................................

GSM :

..................................................................................

Wenst deel te nemen aan het indoortornooi van KVVV Ardennen en schrijft in met volgende
ploegen :
 U6 (°2014) - Zaterdag voormiddag

………………

 U7 (°2013) - Zaterdag voormiddag

……………….

 U8 (°2012) - Zondag voormiddag

……………….

 U9 (°2011) - Zaterdag middag/namiddag

……………….

 U10 (°2010) – Zondag voormiddag

……………….

 U11 (°2009) – Zondag middag/namiddag

……………….

 U12 (°2008) – Zondag namiddag

……………….

 U13 (°2007) - Zaterdag namiddag

……………….

 U15 (°2005-2006) – Zondag namiddag

……………….

 U17 (°2003-2004) – Zaterdag namiddag

……………….

De infobrochure (wedstrijdschema’s & reglement) ontvangt u per mail.
Tornooileider:
Amaury Ghistelinck
GSM 0497/70.72.41
Mail: amaury.ghistelinck@telenet.be
KVV Vlaamse Ardennen – Stamnummer 3857 – 1ste Provinciale Oost-Vlaanderen

