
                                                                                                                                           
 

 

Uitnodiging  

Volleybal Bedrijventoernooi Soest 2012 
 

 

Soest, 3 april 2012  

 
Geacht (sportief) lid van de Soester Zakenkring, 

 

Naast werken is een stuk ontspanning ook op zijn plaats. 

 

In samenwerking met de Soester Zakenkring wordt deze ontspanning u en uw medewerkers 

aangeboden door het organiseren van een Volleybal Bedrijventoernooi Soest 2012.  

Dit jaar zullen deze activiteiten voor de 50e keer plaatsvinden. Wij hopen dat uw bedrijf 

(opnieuw) met veel enthousiasme zal meedoen. 

 

De organisatie is, zoals al jaren gebruikelijk, in handen van Volleybalvereniging Sovoco. 

 

Data : 31 mei, 7 juni 

Locatie : Sporthal Beukendal, Beukenlaan 47, Soest 

Inschrijfgeld : € 50,-- per team 

 

Uiterste inschrijfdatum : maandag 23 april 2012  

 

Inschrijvingen dient u te zenden aan: 

J.A. Hardenberg, Krommeweg 7, 3762 DN  Soest of  

via email jhardenb@casema.nl . 

 

Tevens stellen wij u ook dit jaar weer in de gelegenheid om in het programmaboekje te 

adverteren. De kosten hiervoor bedragen voor een hele pagina (A5) € 80,-- en voor een halve 

pagina € 50,--. 

 

In verband met de organisatie verzoek ik u nadrukkelijk slechts teams op te geven die ook 

daadwerkelijk mee zullen doen. Dit voorkomt teleurstelling bij andere teams. 

 

Wij wensen u bijzonder veel succes met de voorbereiding van het 50ste Volleybal 

Bedrijventoernooi Soest en zien met belangstelling uw inschrijfformulier tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jacques Hardenberg 

Krommeweg 7 

3762 DN  Soest 

Tel. 035-6025783 

 

Banknummer: 1235 69 990 t.n.v. Sovoco, Soest 
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INSCHRIJFFORMULIER 2012  
 

Volleybal Bedrijventoernooi Soest 2012 

 

Naam Bedrijf : _________________________________________ 

 

 

Adres/postcode : _________________________________________ 

  

 

Telefoonnummer : _________________________________________ 

 

 

Contactpersoon : _________________________________________ 

 

 

Email : _________________________________________ 

 

Aantal Teams: 

 

 Heren Dames Gemengd 

 

Volleybal _______ _______ _______ 

 

Gelieve hierboven het aantal teams in te vullen. 

 

 

Advertentie: Wij zijn wel / niet* geïnteresseerd in het plaatsen van een advertentie  

in het programmaboekje.  

Onze interesse gaat uit naar:  

 hele pagina (A5) of  

 een halve pagina * 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Ons streven is om het programmaboekje, met daarin de nodige gegevens, medio mei  

bij u af te leveren. 

 

Het inschrijfformulier zoals hierboven door u ingevuld en hieronder ondertekend is,  

dient u uiterlijk 23 april 2012 te sturen naar de organisatiecommissie, 

p/a J.A. Hardenberg, Krommeweg 7, 3762 DN te Soest. 

 

Naam en handtekening contactpersoon:  Datum: 

 

 

 

 

_______________________________________  __________ 

 

 


