
 

 
Uitnodiging SV Avanti teamtoernooi 
21 maart 2020 - Aanvang 9:15 uur 

 
Inleiding 
Wij willen jullie van harte uitnodigen! Zaterdag 21 maart organiseert SV Avanti haar eerste 
badminton teamtoernooi. Een gezelligheidstoernooi waarin veel uitdagende potjes gespeeld 
worden van 10 tot 17 uur, gevolgd door een prijsuitreiking, loterij en een Indonesische 
rijsttafel.  
 
Toernooiomschrijving 
Bij dit toernooi is het mogelijk om je in te schrijven in een recreanten- of competitiepoule en 
elke poule heeft plek voor max 5 teams. Voor de recreantenpoule kunnen teams zich 
aanmelden met een speelsterkte in de 8e divisie of lager. Om in aanmerking te komen voor 
de competitiepoule wordt een speelsterkte gevraagd met een speelsterkte van 7e tot en met 
4e divisie.   
 
Elk team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen, waarvan er minimaal 4 heren en 
2 dames in het team moeten zitten. Per ronde zullen er 2 herendubbels, 1 damesdubbel en  
2 gemengddubbels gespeeld worden. De kosten om deel te nemen aan het toernooi zijn 100 
euro per team + 10 euro per persoon (ook voor introducees) voor de Indische rijsttafel.   
 
Indische snacks  
Tijdens het toernooi is het mogelijk om Indische snacks en diverse drankjes te kopen. Van de 
opbrengsten van ons gezelligheidstoernooi, wordt een deel geschonken aan de stichting 
Joseph Foundation.  
 
De stichting ondersteunt een aantal weeshuizen in Indonesië en jaarlijks geeft de stichting 
een groot deel van haar opbrengsten aan deze weeshuizen. De afgelopen jaren hebben zij 
geholpen met onder andere de inkoop van diverse schoolboeken, een brommer en auto en 
onderhoud aan de weeshuizen. De stichting verkoopt Indische snacks en doet aan Indische 
cateringen om zo geld op te halen. SV Avanti wil deze stichting graag steunen en heeft de 
Joseph Foundation gevraagd om de catering te verzorgen. 
 
Stringerlab 
Tijdens het toernooi zal Stringerlab de hele dag aanwezig zijn met een stand. Hier kunnen 
onder andere rackets, schoenen, shuttles en accessoires gekocht worden. Ook is het 
mogelijk om rackets te laten bespannen. 
 
Bij dit sportevenement worden foto- en video-opnames gemaakt. Wanneer je aan dit 
evenement deelneemt, geef je toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat 
te gebruiken voor communicatiedoeleinden. 



Aanmelding 
Teams kunnen zich aanmelden door dit inschrijfformulier volledig in te vullen en voor  
1 maart 2020 te mailen naar badminton@svavanti.nl. Het inschrijfgeld dient bij aanmelding 
overgemaakt te worden op bankrekening NL82INGB0005967245 ten name van D.C. Soei 
o.v.v. SV Avanti 2020 + ´teamnaam’. 
 
Inschrijving 
 
Teamnaam:   ______________________________________________ 
 
Speelsterkte:        Recreant /        Competitie  
 
Teamcaptain:   ______________________________________________ 
 
E-mail:   ______________________________________________ 
 
Telefoon:  ______________________________________________ 
 
Aantal spelers: ______________________________________________ 
 
Aantal eters:  ______________________________________________ 
 
Aantal introducees: _________________________________________ 
 
De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld 
ontvangen zijn. De teamcaptain ontvangt een bevestiging van de toernooicommissie, 
wanneer de inschrijving definitief is. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst. 
 
Voor meer informatie:     Wedstrijd locatie: 
Naam:        Daniel Soei      Walter van Amersfoortstraat 50 
Telefoon:  06-48157012     3791 AR Achterveld 
E-mail:       badminton@svavanti.nl 
Website:   www.svavanti.nl/badminton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


