UITNODIGING
Aan alle leden en ouders/verzorgers van Uden Red Sox,
Het seizoen 2019 staat bijna weer voor de deur. En we beginnen dan ook
gelijk met een heel weekend vol activiteiten.
Op zaterdag 30 Maart hebben wij onze opening van het seizoen en een
dag vol activiteiten welke wordt afgesloten met onze jaarlijkse barbecue.
Wij willen deze dag weer een familie/vriendentoernooi houden. Jullie
kunnen zelf een team samenstellen met familie en vrienden en zullen deze
dag diverse wedstrijden spelen.
Het is natuurlijk een gezelligheidstoernooi waar plezier boven prestatie
staat. Er is plaats voor maximaal 8 teams. Let op: een team bestaat uit
minimaal 9 spelers, minimum leeftijd is 6 jaar.
Je kan je vanaf nu inschrijven tot 15 maart.
Wij vinden het leuk als alle leden met ouders en familie op de barbecue
komen. Ook alle deelnemers aan het familie/vriendentoernooi kunnen zich
inschrijven voor de barbecue, die begint vanaf 18.00 uur.
Op 31 Maart houden we ons jaarlijkse senioren “Jan van Herpt”
honkbaltoernooi (4e en 5e klasse).
Je bent natuurlijk het hele weekend welkom om tijdens de toernooien de
teams te komen aanmoedigen.
Graag de inschrijfformulieren voor zowel het vriendentoernooi als
de barbecue inleveren bij Lex Bersi, Paukenstraat 20 of via
fambersi@kpnmail.nl.
Graag het bedrag uitsluitend contant inleveren met inschrijfstrook
op Paukenstraat 20, in Uden.

Inschrijfformulier barbecue
We hebben de volgende menu’s samengesteld:
Kindermenu A € 6,00
1 speklap
1 hamburger
1 frikandel
1 Ranja
Menu B € 10,00
1 worst
1 speklap
1 hamburger
1 stokje saté
1 drankje
Menu C € 13,50
1 speklap
1 hamburger
2 stokjes saté
1 kipfilet
1 karbonade
2 drankjes

…………………………………………………………………………………………………………………………
Ja, wij komen naar de barbecue op zaterdag 30 maart
Naam/familie………………………………………………………………………………………………....
Team……………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer…………………………………………….………………………………………………
Menu A
Menu B
Menu C

….. x € 6,00 p.p. totaal € ……….
….. x € 10,00 p.p. totaal € ……….
….. x € 13,50 p.p. totaal € ………

Inschrijfformulier familie/vrienden
toernooi
Wij schrijven ons in voor deelname aan het familie/vrienden toernooi op
zaterdag 30 maart.
Het team bestaat uit de volgende personen:
Naam………………………………………………………….Leeftijd………….…
Naam………………………………………………………….Leeftijd………….…
Naam………………………………………………………….Leeftijd………….…
Naam………………………………………………………….Leeftijd………….…
Naam………………………………………………………….Leeftijd…….………
Naam………………………………………………………….Leeftijd……….……
Naam………………………………………………………….Leeftijd……….……
Naam………………………………………………………….Leeftijd……….……
Naam………………………………………………………….Leeftijd……….……
Naam………………………………………………………….Leeftijd…………….
Naam………………………………………………………… Leeftijd…………….
ONZE TEAMNAAM.……………………………………………………………...…
Vul een leuke teamnaam in waarmee je die dag speelt.
Contactpersoon……………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………….
E-mailadres…………………………………………………………………………

