
Beste Ouder(s) / Verzorger(s), 

Wat fijn, na 2 jaar afwezigheid mogen we eindelijk weer dit leuke en gezellige toernooi organiseren. 
Dit jaar organiseren we voor de 45e keer het StraatVolleybal toernooi. Net als voorgaande jaren is het de opzet 
dat de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën met elkaar de strijd aangaan. De jeugdteams spelen in 
poules van 4-5 jaar, 6-7 jaar, 8-9-10 jaar en 11-12-13 jaar. De 4-5 jarige spelen een wedstrijd van 7 minuten, de 6-
7-8-9-10-11-12 en 13 jarige spelen 2x 7 minuten. De teams worden door de organisatie samengesteld afhankelijk 
van leeftijd en straat waarin het kind woont. Er kan daarom niet altijd rekening worden gehouden met de wens 
om bij een vriend of vriendinnetje te worden ingedeeld. We proberen de teams eerlijk in te delen qua 
jongen/meisje. Deelname aan het toernooi kost € 3,- per kind. Hopelijk doen alle kinderen mee zodat het weer 
een sportief en geslaagd toernooi wordt.  
We zien jullie graag van 27 juni t/m 2 juli 2022.  
 

Opgeven voor het toernooi kan op de volgende manieren. 

1. Bij de straatleider van de straat waarin je woont, de betaling verloopt via de straatleider. 
2. Via de mail jeugd@straatvolleybalbeekbergen.nl 
3. Woon je niet in Beekbergen/Lieren/Oosterhuizen, maar heb je wel binding met 1 van deze dorpen. 

Geef je dan op bij de straat van een familielid of vermeld dit in de email. 
 
Indien u uw kind(eren) opgeeft via de mail, graag onderstaande gegevens vermelden. U ontvangt van ons een 
mail retour met de betalingsgegevens. Zodra de betaling is voltooid is uw kind ingeschreven. 
 
Om alles in goede banen te leiden hebben we natuurlijk ook teamleiders en/of scheidsrechters nodig! Lijkt het u 
leuk om betrokken te zijn bij het team van uw kind(eren) twijfel niet en geef u op.  
 

De inschrijving sluit op 17 mei, dus geef je snel op!! 
 

Marieke van Engeland en Petra Zevenbergen 
Jeugd Stichting Straatvolleybal Toernooi. (www.straatvolleybalbeekbergen.nl) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

OPGAVEFORMULIER STRAATVOLLEYBALTOERNOOI 2022 JEUGD 

❑   Ja, het lijkt mij leuk om teamleider te zijn. Neem contact met mij op. 

❑ Ja, ik wil fluiten. Neem contact met mij op. (1 wedstrijd duurt 2x 7 minuten) 

Naam teamleider  :______________________________ 

Telefoonnummer  :_______________ _______________  

Adres       :______________________________ 

Woonplaats      :______________________________ 

Email (s.v.p. vermelden) :______________________________ 

* Bovenstaande en onderstaande privé gegevens zoals email en 06-nummers worden alleen gebruikt voor onze administratie, deze zullen niet gedeeld worden. 

Naam spelers                       Adres Geboortedatum Telefoonnummer 

Aanmelding voor de categorie 

(leeftijd) 

4-5 

 

6-7 8-9-10 11-12-

13 

1        

2        

…… Deelnemers à € 3,-   = €  
*  Wanneer door omstandigheden het toernooi geen doorgang kan vinden of gestaakt moet worden, worden geen deelname- of sponsorgelden geretourneerd.  
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