Het 28e M.O.C. Toernooi
29, 30 en 31 Mei 2020 bij
vv M.O.C. te Midwoud, Noord-Holland

Uitnodiging 28e M.O.C. Toernooi!
Het M.O.C. Toernooi staat weer voor de deur. Het komende toernooi is alweer de 28e editie en het
belooft daarom een super en onvergetelijk weekend te worden! Daarom willen wij jullie dan ook
graag uitnodigen om deel te nemen aan dit geweldige evenement. Het toernooi zal dit jaar tijdens
het Pinksterweekend worden gehouden, op 29, 30 en 31 Mei 2020.
Het toernooi is al jaren een groot succes, zowel op sportief gebied als door de sfeer er omheen. Wij
hopen dan ook dat iedereen zich weer massaal inschrijft en dat wij ook dit jaar weer nieuwe damesen herenteams mogen verwelkomen. Uiteraard zijn ook de vaste toernooi gangers weer welkom!
Dit jaar zit het toernooi in het al vorig jaar vernieuwde jasje, het is een 7 vs 7 toernooi op half veld!
Op de vrijdag- en de zaterdagavond zijn er feestavonden met diverse DJ’s!

Waar moeten jullie zijn?
Locatie: M.O.C. Sportcomplex, Tripkouw 28, 1679 GJ, te Midwoud
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Toernooiprogramma

Wat staat jullie te wachten?
Aanvang:
Vrijdag 29 Mei 2020 vanaf ± 16:30 uur.
Slaapplaats:
Legertenten opgezet langs de speelvelden voorzien van een grondzeil. Slaapspullen
dient eenieder zelf mee te nemen.
Zelf alcohol meenemen is niet toegestaan.
Glas is niet toegestaan.
(Bovenstaande wordt ingenomen door de organisatie en krijgt men terug bij afsluiting
van het toernooi)
Kosten:
De kosten zijn dit jaar € 45,- per persoon, dit bedrag is inclusief 2 overnachtingen, 2
keer ontbijt, een heerlijk diner, 2 geweldige feestavonden en een onvergetelijk
toernooi. (Zie inschrijfformulier voor meerdere opties)
Programma vrijdag 29 Mei 2020.
Ontvangst vanaf ±16:30 uur.
Feestavond met een thema!
Het thema van de feestavond is nog niet bekend, maar volg onze Facebook pagina om op de
hoogte te blijven voor wat het toernooi jullie zal gaan brengen!
De toegang is vanaf 16 jaar, alcoholische dranken vanaf 18 jaar (neem legitimatie mee)
Programma zaterdag 30 Mei 2020.
Ontbijt vanaf 9:00 uur, af te halen in de kantine.
Start eerste wedstrijden ±10:00 uur.
Activiteiten tussendoor (onder voorbehoud)
Eind laatste wedstrijd ±16:30 uur.
Diner ±18:00 uur.
Feestavond
De toegang is net zoals de vrijdagavond vanaf 16 jaar, met dezelfde regeling als de
vrijdagavond (neem legitimatie mee)
Programma zondag 31 Mei 2020.
Ontbijt vanaf 9:00 uur, af te halen in de kantine.
Start eerste wedstrijden ±10:00 uur.
Eind laatste wedstrijd ±15:00 uur of eerder i.v.m. terugreis!
Prijsuitreiking, zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijden.
Einde toernooi.
Om je in te schrijven moet elk deelnemend team vóór 15 Mei 2020 het onderstaande
inschrijfformulier terugsturen en het totaalbedrag overgemaakt hebben.
Wacht niet te lang, want VOL = VOL!!
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Inschrijfformulier MOC Toernooi 2020
Vereniging :
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E‐mail:
□ Damesteam

□ Herenteam

Jullie kunnen dit jaar kiezen voor twee opties, beide opties hebben voordelen, keuze is echter altijd
aan jullie!
Optie 1 Legertent (€45,- per persoon):
- Deelname aan het toernooi
- 2x Ontbijt
- 1x Avondeten
- 2x Feestavonden
- Polsbandje voor elke teamspeler
- 1x Legertent, aan de hand van het aantal personen van jouw team.
Optie 2 Alleen deelname (geen kosten per persoon):
- Deelname aan het toernooi.
- Zelf slaapplek regelen, niet op ons terrein!
- Zelf eten regelen tijdens het toernooi.
Wij kiezen voor:
□ Optie 1 Legertent

□ Optie 2 Alleen deelname

In totaal komen wij met ….. personen á €

,- per persoon. Totaal bedrag komt op €

,-

Voor 15 Mei 2020 dient het inschrijfgeld te zijn overgemaakt op;
Het bankrekeningnummer van MOC, vraag hiervoor naar via de mail.
Stuur het inschrijfformulier geheel ingevuld retour naar moctoernooi@hotmail.com .
Het thema voor deze editie van het toernooi is nog onbekend, jullie mogen natuurlijk voorstellen
voor thema’s insturen, volg onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven!

