
 

UITNODIGING 

 
Bedrijfsvolleybal 2018 

Dinsdag 9 oktober 
Donderdag 11 oktober 

 
           
Sportieve ondernemers, opgelet! 
 
Ook in het nieuwe seizoen én in de inmiddels vertrouwde sporthal de Basis, wordt er het jaarlijkse 

bedrijventoernooi georganiseerd. Wij nodigen u en uw collega’s weer uit om de krachten te 

bundelen en de volleybalstrijd aan te gaan tegen andere bedrijven. 
 
De deelnemende teams zijn de afgelopen jaren steeds gegroeid, waardoor we ook voor dit jaar 
weer de keuze hebben uit 2 avonden. 
 
Verzamel een groep leuke collega’s en schrijf je snel in! Uiteraard zijn er weer (heerlijke) prijzen te 

verdienen, maar bovenal garanderen wij jullie gezellige en sportieve avond! 
 
Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op dinsdag 9 oktober en op donderdag 11 oktober as. 
Uiterlijk maandag 8 oktober is het wedstrijdschema te vinden op onze site: www.sliedrechtsport.nl 
Tevens ontvangt u op de wedstrijddag zelf het wedstrijdschema en zal het op de grote  
TV-schermen in de hal en kantine te zien zijn. 
 

Op beide dagen starten we om 17.45 uur wordt er gestart met het Captains dinner 
De wedstrijden zullen om 19.00 starten. 
In ons prachtige nieuwe Sportcafe ’t Bankie, waarvandaan u uitzicht heeft op de sporthal, 

verzorgen wij voor alle deelnemers een doorlopend “volleybuffet”  
Alle deelnemende ploegen kunnen zich eerst tegoed doen van al het heerlijks om vervolgens het 
overgewicht er weer af te sporten. 
 

Gedurende het toernooi zal het Sportcafé natuurlijk geopend zijn, waar u een lekker drankje kunt 
nuttigen en gezellig kunt napraten. 
 
Wij hopen evenals voorgaande jaren vele bedrijven te ontmoeten. Naast het volleyballen gaat het 
bovenal om een gezellig en een sportief samenzijn. Wij zouden het op prijs stellen om u als bedrijf 
te mogen begroeten en dagen u uit om samen met uw collega’s de strijd aan te gaan tegen andere 

bedrijven. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 170,- per team, inclusief buffet en 10 consumptiemunten. 
 
Wij vragen u vriendelijk om u zo spoedig mogelijk in te schrijven. De laatste datum van 
inschrijving is vrijdag 5 oktober. Inschrijven kunt u doen door het bijgevoegde formulier in te 
vullen en te mailen naar: activiteiten@sliedrechtsport.nl Of u kunt u online inschrijven op de 

website van Sliedrecht Sport namelijk: www.sliedrechtsport.nl 

 
Wij hopen (ook) dit jaar op uw inschrijving! 
 
Met een sportieve groet, 
 
Ad Slieker  

Albert van Harten 
Roy Kroon 
 
Bijlage: Inschrijfformulier  
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