Slotdag voor alle leden
27 mei 2017

13:30 - 00:00 uur

Aan alle leden van v.v. Uchta,
Op zaterdag 27 mei aanstaande organiseren wij voor de derde keer de slotdag bij v.v. Uchta. Op deze
dag willen we verschillende voetbalactiviteiten combineren met een barbecue en feestavond. Zoals je
weet kunnen wij geen gebruikmaken van het hoofdveld vanwege de renovatie, waardoor we wat
beperkt worden in het programma. Een overzicht van het programma vind je op de volgende pagina.
Voor de jongere kinderen zal er een springkussen aanwezig zijn op het terras.
Wij gaan ervan uit dat de jeugdleden en het merendeel van de ouders allemaal aanwezig zullen zijn.
Mocht je er toch niet bij kunnen zijn dan kun je je afmelden bij de leider van je team. Die zal het
vervolgens aan ons doorgeven. Aan de seniorenleden vragen we of jullie bij je leider aan willen geven
of jullie wel of niet mee zullen doen. Steunleden die mee willen doen aan de activiteiten kunnen zich
persoonlijk opgegeven bij iemand van de organisatie.
De dag zal afgesloten worden met een barbecue en feestavond van 18:00 tot 00:00 uur. Alle leden,
ouders en aanhang zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De kosten bedragen € 10,- voor volwassenen
en € 5,- voor kinderen (jonger dan 16). Voor dit bedrag kan de hele avond onbeperkt worden gegeten
onder het genot van een gezellig stukje muziek. De vaste vrijwilligers van v.v. Uchta en hun partners
zullen gratis toegang krijgen. Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging per e-mail. We zullen
tijdens de slotdag werken met muntjes. Deze zijn tegen een gereduceerd bedrag van 1 euro te
verkrijgen.
Om te inventariseren hoeveel inkopen er moeten worden gedaan, willen we jullie vragen om je vooraf
op te geven voor de barbecue. Dit kan door op het bijgevoegde aanmeldingsformulier aan te geven of
jullie aanwezig zullen zijn, en zo ja, met hoeveel personen. Opgave voor de barbecue is mogelijk tot en
met 20 mei 2016. Het betreffende geld dient samen met het formulier in een gesloten envelop
ingeleverd te worden bij iemand van de organisatie.
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige dag. Tot 27 mei!

Organisatie Slotdag v.v. Uchta
Evelien Frie, Irma Vermeer en Mick Schuiling
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Programma Slotdag 2017
Datum:
Locatie:
Aanvang:

27 mei 2017
Sportpark De Hoeken
14:00 uur

14:00 - 14:30 uur
Ouder-kind voetbal JO9-teams
Wie?
JO9-pupillen
Waar?
veld 2 en veld 3

2x 15 min.

14:45 - 15:15 uur
Ouder-kind voetbal JO11-teams en Legoteam
Wie?
JO11-pupillen en het Legoteam
Waar?
veld 2 en veld 3

2x 15 min.

14:45 - 15:15 uur
Spellenronde
Wie?
JO9-pupillen
Waar?
Trainingsveld voor
Teams zelf verdelen en begeleiden
15:30 – 16:00 uur
Ouder-kind voetbal JO13 en JO15 teams
Wie?
JO13-pupillen en JO15-junioren
Waar?
JO13 veld 2 (half veld)
JO15 veld 3

2x 15 min.

15:30 – 16:00 uur
Spellenronde
Wie?
JO11-pupillen en Legoteam
Waar?
Trainingsveld voor
Teams zelf verdelen en begeleiden
16:15 – 17:00 uur
6x6 voetbal JO17 + senioren
e
Wie?
JO17, 1 , 2e, 3e, 35+ en overige leden
Waar?
Veld 2
16:15 – 17:00 uur

Spellenronde

Wie?
JO13 junioren en JO15 junioren
Waar?
Trainingsveld voor
Teams zelf verdelen en begeleiden
18:00 uur
Wie?
Waar?

Barbecue + Feestavond
Alle leden (incl. aanhang)
Kantine en terras

00:00

Einde

2

Aanmeldingsformulier Barbecue Slotdag
Datum:
Locatie:
Aanvang:

27 mei 2017
Sportpark De Hoeken
18:00

Kosten:

Volwassenen:
€ 10.00
Kinderen (tot 16 jaar): € 5.00

Naam lid:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik/wij kom(en) op zaterdag 27 mei a.s. naar de barbecue op de slotdag van v.v. Uchta met:
Aantal volwassenen (16+):

……………………………………………..

Aantal kinderen:

……………………………………………..

Lever dit formulier met het bijbehorende geld uiterlijk 20 mei aanstaande in bij iemand van de
organisatie in een gesloten envelop.
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