Aan:

- Jeugdleden REL
- Ouders REL
- Senioren REL
- Leden van de Cluster teams
- Sponsoren en vrienden van REL

Etten-Leur, juli 2022.
UITNODIGING: RUGBYCLUB ETTEN-LEUR KICK-OFF SEIZOEN 2022 - 2023.
Beste Rugby vrienden en vriendinnen,
Het seizoen 2022-2023 is alweer een aantal weken in voorbereiding. De meeste van jullie zijn op vakantie
of mogen de komende weken nog genieten van de wel verdiende rust.
Via deze uitnodiging willen wij jullie op de hoogte stellen van een gezamenlijke activiteit welke op de club
georganiseerd gaat worden. Hieronder details voor deze dag.
WAT?

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR KICK-OFF SEIZOEN 2022 – 2023.

WANNEER?

ZATERDAG 10-09-2022

WIE?

REL-LEDEN, CLUSTER-LEDEN, VRIENDEN EN FAMILIE, SPONSOREN

PROGRAMMA:

13:00 – 13:30 uur
13:30 – 14:30 uur
15:00 uur
15:30 – 16:45 uur
17:30 – 23:30 uur

Inloop & aanmelden aanwezigheid
Training jeugd + ouders / familie + geïnteresseerde
Maken van team foto’s alle categorieën
Oefenwedstrijd colts (ovb)
BBQ en gezellig borrelen

Doel van deze dag is om onder het genot van de rugby cultuur;
Samen met je team het seizoen “officieel” starten.
De ouders van de jeugd een rugbytraining te laten ervaren.
Kennis van de Rugby regels en uitleg te krijgen op en langs het veld.
Gezellig bijkletsen over de vakantie en te netwerken met een hapje en een drankje
Om deze dag goed voor te bereiden vragen we jullie deelname aan te melden door in te schrijven.
Inschrijven doe je door z.s.m. doch vóór 03-09-2022 onderstaande inschrijfformulier kenbaar te maken via
de mail aan: voorzitter@rugbyclubettenleur.nl
Kosten BBQ:

Volwassenen € 10,- / persoon
Kind t/m 12 jaar € 7,50 / persoon
Betaling zal één week voor de activiteit middels een “Tikkie” worden geregeld

De BBQ zal worden uitgeserveerd per leeftijdscategorie waarna er door de deelnemers zelf gebakken zal
worden. Naast het vlees zal er stokbrood en salade aanwezig zijn.
Wij hopen dat deze activiteit een succes gaat worden en vertrouwen op de deelname van al onze leden
en betrokkenen van REL.
Zijn er verder nog vragen en/ of opmerkingen of suggesties voor deze dag, dan horen wij dat natuurlijk
graag.
Met sportieve groet,
Namens Bestuur Rugbyclub Etten-Leur
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INSCHRIJF FORMULIER KICK-OFF SEIZOEN ‘22–‘23
DATUM: ZATERDAG 10-09-2022
Naam REL-lid:

…………………………………………..…….

Ik ben …. – jaar
Ik speel in de categorie: ….
(U8 / U10 / U12 / U14 /U16 / U18 / Senioren)
Ik kom naar de kick-off seizoen ’22-’23 in totaal met:
…. volwassenen, en/of
…. kinderen t/m 12 jaar, en/of
…. kinderen van 12 t/m 18 jaar
Ik doe mee met de training jeugd met nog:
…. volwassenen, en/of
…. kinderen t/m 12 jaar, en/of
…. kinderen van 12 t/m 18 jaar
Ik doe mee met de BBQ met in totaal:
…. Volwassenen
á € 10,- /pp
…. Kinderen t/m 12 jaar
á € 7,50,- /pp
Mijn contact gegevens:
- E-Mail
:…………………………………………………
- Telefoon :…………………………………………………
Inschrijving z.s.m. inleveren vóór 03 september 2022 bij:
- Wanne Wevers: voorzitter@rugbyclubettenleur.nl
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