UITNODIGING

5de FORWARD-CUP 'afterwork edition' | 15 mei 2020
Op vrijdag 15 mei is het weer zover ... dan organiseert Young FORWARD Belgium de 5de editie van de
FORWARD cup 'afterwork edition'. De terreinen van SV Groendendaal te Merksem zullen terug het
decor vormen van een spannend minivoetbaltornooi waaraan de ganse logistieke gemeenschap kan
deelnemen.
De top drie wordt beloond met een mooie prijs!
Het winnende team mag daarenboven ook naar
huis met de felbegeerde wisselbeker.
Young FORWARD Belgium zal ervoor zorgen dat
deze avond een heus teambuilding event zal
worden! Naast het voetbalgebeuren

zal er

gezorgd worden voor kinder- en randanimatie,
voldoende eet- en drankaangelegenheden en dit
alles in een toffe sfeer!
We spelen 7 tegen 7 (één keeper + zes
veldspelers), elk team wordt verplicht (minstens)
1 vrouwelijke speler op te stellen gedurende
gans de wedstrijd.
Elk bedrijf kan 1 ploeg inschrijven. Indien u
wenst deel te nemen maar geen ploeg kan
samenstellen binnen uw bedrijf, kan u - indien
gewenst

-

de

FORWARD

Belgium

ploeg

vervolledigen. Gelieve hiervoor contact te willen
opnemen met het Young FORWARD Belgium
secretariaat.
ploeg inschrijven kan via jongeren@forwardbelgium.be,
https://forwardbelgium.be/FORWARD-cup2020.aspx.
Een

of

via

volgende

link:

Na inschrijving zal u een factuur ontvangen. Uw inschrijving is compleet na de overschrijving van EURO
215 (incl. 21% BTW) op het FORWARD Belgium rekeningnummer BE25 4127 1296 0182, met vermelding
'FORWARD CUP + factuurnummer'. Bij betaling van het inschrijvingsgeld gaat u tevens akkoord met het
volledige tornooireglement dat u hier kan downloaden!
Na inschrijving vragen wij u om - uiterlijk op 30 april - de ploegnaam, alsook een lijst van de deelnemers
om het verzekeringstechnische in orde te krijgen.

Moest u nog vragen hebben, kan u uiteraard steeds terecht op het Young FORWARD Belgium mailadres.

LOCATIE
Terreinen SV Groenendaal
Laarsebaan 400
2170 Merksem
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