
 
 
 
 
 

 
Beste volleybalvrienden, 
 
Ook dit jaar organiseert studenten-volleybalvereniging Harambee een voorbereidingstoernooi in de 
aanloop naar de NeVoBo-competitie. Op zaterdag 17 september en zondag 18 september 2016 zal 
dit voorbereidingstoernooi plaatsvinden in het Sportcentrum van de Universiteit Twente te 
Enschede.  
 
We willen een compact toernooi organiseren waarbij elk team voldoende speeltijd krijgt en zo kort 
mogelijk hoeft te wachten. Ook zullen er ook een aantal prijzen beschikbaar zijn. 
 
De indeling van het toernooi is als volgt: 1 
 
Zaterdag 17 september 2016:   Dames:  3e klasse en 4e klasse 

    Heren:  2e klasse en 3e klasse 
 

Zondag 18 september 2016:   Dames:  1e klasse en 2e klasse 
    Heren:  3e divisie, promotieklasse en 1e klasse 

 
Inschrijfgeld zal 45 euro per team bedragen voor de teams die op zaterdag spelen en 50 euro per 
team voor de teams die op zondag spelen. Indien u zich opgeeft vóór 31 juli 2016, krijgt u €5,- korting 
op uw inschrijfgeld en zijn de inschrijfgelden €40 voor een zaterdagteam en €45,- voor een 
zondagteam. 
Om u aan te melden, verzoeken wij u het volgende inschrijfformulier volledig en correct in te vullen: 
http://goo.gl/forms/tkNqeiSUgZN6H4C13. U ontvangt een bevestiging per e-mail. 
U dient het verschuldigde inschrijfgeld over te maken naar bankrekening NL35ABNA0598562001 
t.n.v. Harambee, o.v.v. VBT en team(naam). Pas na betaling wordt uw inschrijving definitief. 
 
De eerste inschrijf- en betaaldeadline is op 31 juli 2016. Na deze datum kunt u uw team nog tot 15 
augustus inschrijven. Let wel: na 31 juli is het inschrijfgeld 5 euro hoger en geldt er een vol = vol 
principe! 
Mocht uw team onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan kunt u zich tot 15 augustus nog 
afmelden, waarbij u het gehele deelnemersbedrag krijgt teruggestort. 

 
Kort voor het toernooi ontvangt u gedetailleerde informatie. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd 
mailen naar vbt@harambee.nl of telefonisch contact opnemen met de voorzitter. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Jaro van Beek (voorzitter), tel.: 06-42535324 
Niek van der Linden (secretaris) 
Jolien Lankheet (penningmeester) 
Jinke Takken 
 

                                                           
1  De indeling is onder voorbehoud. Bij te weinig inschrijvingen kunnen er wijzigingen worden 

doorgevoerd in het programma. Hiervan worden de teams zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. 
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