
18 Augustus Invitatietoernooi. 
 

De kogel is door de kerk het invitatietoernooi 2019 wordt definitief op Zondag 18 Augustus 

gehouden. Met natuurlijk koffie met gebak, een buffet en Live muziek. 

Met het invitatietoernooi kan je iemand van een andere club, vrienden familie of een oud-lid 

uitnodigen om bij HTV te tennissen. En ouder als 18 jaar is .Het is de bedoeling dat je als een 

dubbel of gemengd-koppel inschrijft en dat er een van het koppel lid is van HTV. Er kunnen 

maximaal 48 koppels meedoen dus VOL= VOL. 

Het inschrijfgeld bedraagt:8,- euro per persoon inclusief koffie met gebak en  

           buffet 

           4,- euro per persoon met alleen tennis, koffie met gebak  

           4,- euro als een kind tot 12 jaar mee wil eten. 

                                           6,-  euro per persoon die niet tennist en wel mee eet van het 

                                           buffet. 

                     

Als de partner van de tennissers ,ook die van de invité , mee eten kost dit 6,- euro per persoon. 

Vul dit alles goed in op het inschrijfformulier dat je hieronder vindt. 

De inschrijfdatum sluit op 12 Augustus.  

 

Groetjes en tot 18 Augustus. 

 

Twan Hertogs , Patrick Jansen en Cliff Kampers 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Let op de leeftijd is vanaf 18 jaar                               Datum van inschrijven 

 

Naam/leeftijd lid HTV :               Speelsterkte: 

 

Naam/leeftijd Partner   :               Speelsterkte: 

 

Telefoon :  

 

Inschrijfgeld is 8,- euro inclusief koffie met gebak  

en buffet                                               (aantal personen) 

 

Ik tennis alleen vandaag inclusief koffie met gebak  

a 4,- euro PP              (aantal personen) 

 

Ik doe alleen buffet a 6, euro PP  

Hier ook eventueel je partner bij tellen                     (aantal personen) 
 

Kinderen tot 12 jaar a 4,- euro PP voor het buffet         (aantal kinderen) 

 

Deze inschrijfformulieren kunnen jullie compleet ingevuld inclusief inschrijfgeld inleveren bij 

Patrick Jansen Harmoniestraat 97, Twan Hertogs Varennadreef 21 en Cliff Kampers 

Vilsterendreef 25 of in de infobus in het clubhuis. 

Je kan ook alle gegevens appen naar 06-22455553 dan sturen wij jouw een “tikkie” voor de 

inschrijfkosten.    


