
Inschrijfformulier Ladies Cup
27 en 28 mei 2023

Vereniging:
Adres:

Postcode: Plaats:
Land:

kleur shirt: kleur broek:
Contact persoon:

Telefoon nummer: E-mail:

Opgave aantal deelnemende teams. Inschrijving is GRATIS!

Wilt u gebruik maken van onze overnachtingsfaciliteiten?

Zo ja: vul het aantal personen in die:

Prijs per persoon per nacht: 1ste Nacht
2de Nacht

Nacht van vrijdag op zaterdag
Nacht van zaterdag op zondag

Sub-totaal overnachtingen:

Indien gebruik gaat worden van de catering van de organisatie, vul dan onderstaande tabel in:

prijs per
persoon normal halal vegetarisch veganistisch gluten vrij

Vrijdag diner buffet
Zaterdag ontbijt
Zaterdag BBQ
Zondag ontbijt

Sub-totaal catering:

Sub totaal
BTW %

Toeristenbelasting Toeristenbelasting is alleen verplicht indien er wordt overnacht op het sportpark.

Toeristenbelasting per persoon per nacht:
Totaal aantal overnachtingen:

Sub-totaal toeristenbelasting:

Contact:
SV Venray Toernooien
t.a.v.: Peter Camps Tel.
+31 (0) 6-27534227
ladiescup@svvenray.nl

REGISTRATIE IS MOGELIJK TOT 6 MEI 2023!
U ontvangt na inschrijving een bevestiging.

aantal teams

aantal maaltijden

Overnachtingsfaciliteiten 

Catering

Opmerkingen, suggesties of verzoeken:

gebruik maken van een 
tent van de organisatie

gebruik maken van hun 
eigen tent

   Ja   Nee

Geboren voor 1-1-2004
Geboren na 1-1-2003
Geboren na 1-1-2006
Geboren na 1-1-2008
Geboren na 1-1-2010

Dames (elftallen)  
O20 (elftallen) 
O17 (elftallen) 
O15 (elftallen)  
O13 (elftallen) 
O11 (achttallen) Geboren na 1-1-2012

mailto:ladiescup@svvenray.nl
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