
 

 
 
 
 
 

Toernooicommissie WNBC'09 
P/A Kerkweg 1 

9439 PG Witteveen 
Tel. 06-55883245 
roel@seele.nl 

 

Beste sportvrienden, 

 
 
 
 
 

Witteveen,  19 september 2019

 

Na het succes van het afgelopen jaren zal WNBC'09 ook in 2020  het toernooi om de WNBC’09  Cup organiseren. Het 
nieuwe voetbalseizoen is al in volle gang en ook de toernooicommissie is van start gegaan met de organisatie van het 10de 

editie van het WNBC Cuptoernooi. 

De toernooi datums zijn: 
 

Vrijdag 29 mei ’s avonds JO17 in Witteveen 
Zaterdag 30 mei ’s morgens  JO7/8/9 en ’s middags 

JO10/JO11/12 
in Witteveen 

Zaterdag 30 mei ’s morgens JO13 en ’s middags JO15 in Nieuw Balinge 
 

Elke ploeg krijgt een prijs. 
 

Voor meer informatie kijk op onze website: www.wnbc.nl 

Tijdens deze toernooien bieden wij u een goed georganiseerd toernooi aan, waarvoor wij geen inschrijfgeld 
vragen. Binnen 3 weken nadat de inschrijftermijn is verstreken zullen wij u uw deelname of afwijzing bevestigen. Wij 
verwachten van u sportiviteit, plezier en betrokkenheid (geen afmelding na bevestiging deelname). 

 

Omdat een goede organisatie van het WNBC Cup voetbaltoernooi veel tijd kost vragen wij u dan ook uiterlijk 
in te schrijven voor 

1 mei 2020. 

Indien u vereniging zich wil inschrijven voor een of meerdere toernooien, kunt u gebruik maken van het bijgesloten 
inschrijfformulier. Deelname gaat op datum van inschrijving, reageer tijdig. Na inschrijving zullen wij u uiterlijk 2 weken 
voor aanvang van het toernooi alle informatie toe sturen. 

 
Met een sportieve groet, 

 
Namens de Toernooi commissie WNBC'09  
Roel Seele 
Tel. 06-55883245 
roel@seele.nl 

 
Ps. indien de adressering niet juist is wilt u deze uitnodiging dan aan de juiste persoon binnen u vereniging 

doorgeven. 



 

 

Inschrijfformulier WNBC Cup-Jeugdvoetbal toernooi 2020 WNBC'09 
Vereniging …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Contactpersoon …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Telefoon …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

Bovenstaande vereniging wenst deel te nemen aan het WNBC Cup-Jeugdvoetbaltoernooi met de volgende teams:  
 

 
 

Datum …………………………………………………… 
 

Handtekening …………………………………………………… 

DAG DATUM CATEGORIE TEAMS KLASSE
Vrijdag 29-mei-20 JO17
Vrijdag 29-mei-20 JO17

Zaterdag 30-mei-20 JO15
Zaterdag 30-mei-20 JO15
Zaterdag 30-mei-20 JO13
Zaterdag 30-mei-20 JO13
Zaterdag 30-mei-20 JO12
Zaterdag 30-mei-20 JO12
Zaterdag 30-mei-20 JO11
Zaterdag 30-mei-20 JO11
Zaterdag 30-mei-20 JO10
Zaterdag 30-mei-20 JO10
Zaterdag 30-mei-20 JO9
Zaterdag 30-mei-20 JO9
Zaterdag 30-mei-20 JO8
Zaterdag 30-mei-20 JO8
Zaterdag 30-mei-20 JO7
Zaterdag 30-mei-20 JO7


