Uitnodiging bedrijven voor deelname aan toernooien
Beach Sport Event stadsdeel Zuidoost
Beach Volleybal en Beach Soccer
In het hart van stadsdeel Zuidoost op het Anton de Komplein ligt van 11 t/m 16 juni een schitterend
Beachveld. Voorafgaand aan het NK Beach Soccer, organiseren stadsdeel Z
 uidoost en Zuidoost
Partners van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni voor kinderen van het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs en inwoners en bedrijven uit s tadsdeel Zuidoost het Beach Sport Event op het
Anton de Komplein.
Speciaal voor bedrijven en buurtorganisaties zijn er twee toernooien waar men aan kan deelnemen:

Beach Volleybaltoernooi





>

Woensdag 12 juni, 18.00 tot 21.00 uur
Teams van maximaal 8 personen, minimaal 4 en maximaal 6 spelers in het veld.
Kosten € 40,00 per team
12 teams maximaal
Kom gezellig meedoen, er zijn zelfs cheerleaders aanwezig.
Organisatie en inschrijven: Volleybal Vereniging CTO’70: | E: volleybal@svcto70.nl

Business @The Beach (Beach Soccer Toernooi)
 Donderdag 13 juni, 17.30 tot 21.00 uur
 Teams van maximaal 8 personen, er wordt 4 tegen 4 gespeeld.
 Kosten € 25,00 per persoon, inclusief BBQ en een drankje. Inschrijving kan ook als ZZP-er alleen.
 8 teams Maximaal
 Ideale gelegenheid om te netwerken, daar alle deelnemers worden verdeeld over
	8 teams. Het niveau van de teams is daardoor gelijkmatig verdeeld en zo leer je andere medewerkers van
bedrijven goed kennen.
> Organisatie en Inschrijven: Beach Soccer Bond Nederland, Maikel Schats | E: Maikel@beachsoccerbond.nl

Schrijf je nu snel in, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Meer informatie over het Beach Sport Event
via Vincent Pappot Sportmakelaar Bijlmer Oost | E: v.pappot@amsterdam.nl
Inschrijven en meer informatie over Business @The Beach bedrijven Beach Soccer T
 oernooi
via Maikel Schats van de Beach Soccer Bond Nederland | E: Maikel@beachsoccerbond.nl
Informatie en Inschrijven Beach Volleybal Toernooi en verenigings-/ buurtevenement
via CTO’70 | E: volleybal@svcto70.nl

Bijlage 1: flyer Business @The Beach bedrijven Beach Soccer Toernooi
Bijlage 2: poster Voorronde NK Beach Soccer

