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Recreatieve springwedstrijd 9 november te Kloosterzande
meisjes en jongens v.a. geboortejaar 2011 (instap) en eerder

Beste meisjes, jongens en dames,

Op zaterdag 9 november 2019 willen wij met E.M.M. meedoen aan de recreatieve springwedstrijd in
Kloosterzande. Deze wedstrijd is een groepswedstrijd en is bedoeld voor meisjes, jongens en dames die
maximaal 2 uur per week turnen. Aan de wedstrijd doen ook andere verenigingen van Zeeuws-Vlaanderen mee.
Jullie kunnen meedoen voor het onderdeel lange mat en minitrampoline. De min. groepsgrootte is 5 personen en
max. 8 personen. Je kan meedoen met meisjesgroepen, jongensgroepen en gemengde groepen. Je mag ook
meedoen bij een oudere groep. Meisjes/dames dienen het blauw/groen/zilver clubpakje van E.M.M. te dragen,
jongens moeten een fietsbroekje met wit t-shirt aan.
Het inschrijfgeld voor deze springwedstrijd bedraagt € 3,50 per persoon per onderdeel (dus doe je mee met
lange mat én minitramp dan is het inschrijfgeld € 7,00). Graag het inschrijfgeld in een envelop tezamen met
onderstaand strookje inleveren bij de leiding. Wij wijzen u erop dat ouders zorg dienen te dragen voor het
vervoer naar en van de wedstrijd.

Met vriendelijke turngroeten,
Namens de leiding van de recreatiegroepen

Strook + inschrijfgeld uiterlijk 9 oktober 2019 inleveren bij de leiding!!!!!
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik doe mee aan de Springwedstrijd op 9 november 2019 te Kloosterzande
Naam: ………………………………………………zit bij leidster: …………...………………..op ………….……….. dag
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………..
Mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………….
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