Zaterdag 06 juli 2019 is het weer zover: DE FAMILIEDAG!!!
Opnieuw is hij er: DE FAMILIEDAG. Deze dag begint om 14.00 uur met een mix-softbaltoernooi,
wordt om 17:30 uur gevolgd door de traditionele barbecue en is pas afgelopen als de laatste
deelnemer naar huis is!
Hoe werkt het mix-softbaltoernooi?
Je kunt je opgeven als team of je geeft aan bij wie je graag in het team wilt zitten. Softballers en
honkballers, aspiranten, junioren, senioren en recreanten maar ook familieleden kunnen er in een team
zitten. Bij voorkeur bestaat een team wel uit minimaal twee dames en één kind onder de 13 jaar.
Iedereen is welkom en mag meedoen! Wie zelf geen handschoenen heeft, kan er één lenen van de
vereniging*. In een toernooi spelen de teams dan, eventueel in poules, tegen elkaar. De bedoeling is
zoveel mogelijk plezier met elkaar te maken.
Barbecue
Direct na het toernooi start de barbecue. Ook hierbij is iedereen die wil mee-eten van harte welkom
(dus ook je familie en vrienden). We vragen hiervoor een bijdrage van € 10,00 voor volwassenen en
kinderen vanaf 13 jaar. De bijdrage voor kinderen tot en met 12 jaar is € 5,00. Deze bijdrage moet per
overschrijving gedaan worden op bankrekeningnummer: NL05INGB0002257508 t.n.v. Sportclub the
Pioneers onder vermelding van “familiedag 2019”. In verband met de bestellingen dient de betaling op
uiterlijk 30 juni op onze rekening te zijn bijgeschreven. Daarna is het niet meer mogelijk om aan de
barbecue mee te doen.
Inschrijven
Inschrijven kun je doen door een e-mail te sturen naar: activiteitencommissie@thepioneers.nl.
Geef daarin aan of je meedoet aan het toernooi, aan de barbecue of aan beide. Vermeld ook de
volgende gegevens:
(Als je
1.
2.
3.

meedoet met het mix-softbaltoernooi:)
Je naam of de naam van het team (graag per team opgeven, maximaal 11 deelnemers per team)
In welk team je wilt spelen of welke deelnemers er in het team zitten (voor- en achternaam)
Je leeftijd of de leeftijd van alle deelnemers in het team

(Als je meedoet met het de barbecue:)
4. Je naam en leeftijd
5. De namen en leeftijden van eventuele vrienden en familieleden die mee willen eten

AARZEL NIET EN MELD JE VÓÓR WOENSDAG 26 JUNI 2019 AAN!**
We hopen op een grote opkomst!
Het bestuur
*) Er kan een kleine borgsom gevraagd worden voor het lenen van een handschoen

**) Omdat de verenging kosten maakt voor de BBQ, betekent dit dat bij eventuele afmelding na 01 juli de
deelnamekosten toch in rekening gebracht moeten worden.

