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JEUGDVOETBALTOERNOOI 2020 

 
 
Beste voetbalvrienden, 
 
Aan het einde van het seizoen 2019-2020 organiseert de toernooicommissie van FC Geleen Zuid een Jeugd-
voetbaltoernooi. Na meerdere succesvol georganiseerde warming-up voetbaltoernooien voor de oudere 
jeugd, waagt FC Geleen Zuid nu ook een poging voor de jongere jeugd tot 12 jaar. 
 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020 op het Graaf Huyn sportcomplex. Strijden 
om mooie bekers en plezier gaan hand in hand in dit weekend. We zijn op zoek naar teams, in verschillende 
categorieën – JO7 t/m JO12, die samen met onze jongens en meisjes een prachtige dag willen beleven.  
 
Aanmelden voor het Jeugdvoetbaltoernooi is vanaf nu mogelijk. Aanmelden is mogelijk door het invullen 
van het inschrijfformulier dat is bijgevoegd of te vinden is op onze website. Daar vindt u ook meer infor-
matie over ons toernooi. Let op: inschrijven kan tot 1 mei 2020 en uiteraard geldt vol = vol per categorie. 
Het maximum aantal inschrijvingen per categorie verschilt. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per team en dient bij inschrijving te worden voldaan. Dit inschrijfgeld 
kunt U overmaken op rekeningnummer: NL 15 RABO 0130 5515 03 o.v.v. jeugdtoernooi 2020, vereni-
gings- en teamnaam of teamnamen.      
 
Het volledige programma van het jeugdtoernooi: 

Datum       Teams 

Zaterdagochtend  13 juni 2020      JO7 en JO8 toernooi     

Zaterdagmiddag  13 juni 2020      JO11 toernooi 

Zondagochtend    14 juni 2020      JO9 en JO10 toernooi 

Zondagmiddag   14 juni 2020      JO12 toernooi 

 
    
Heeft u nog vragen? Bezoek onze website of stel uw vragen via toernooien@fcgeleenzuid.nl  

Met sportieve groet, 
 
 
 
Toernooicommissie FC Geleen Zuid 
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JEUGDVOETBALTOERNOOI 2020 - Inschrijfformulier 
            

Onderstaande vereniging: 
 
_________________________________________________________________________(vereniging)  
 
__________________________________(naam contactpersoon) ________________________(functie)  
 
_________________________________________________________________________(emailadres)  
 
_______________________________________________________(telefoonnummer vast en/of mobiel)  
 

schrijft hierbij de navolgende teams in voor de toernooien van FC Geleen Zuid. 
       

DATUM CATEGORIE HOGER* LAGER* 
 

13 Juni 2020 voormiddag JO-7 / JO-8 
  

 

13 Juni 2020 namiddag JO-11 
  

 

14 Juni 2020 voormiddag JO-9 / JO-10 
  

 

14 Juni 2020 namiddag JO-12 
  

 

Eventuele opmerkingen  

 
Hoger/Lager indeling alleen bij voldoende inschrijvingen. De toernooicommisie bepaalt de uiteindelijke indeling. 

Dit document dient ingevuld te worden verstuurd naar toernooien@fcgeleenzuid.nl. 
 
Na het versturen van uw inschrijving dient het inschrijfgeld per team van €15,00 te worden voldaan. Dit 
inschrijfgeld kunt U overmaken op rekeningnummer: NL 15 RABO 0130 5515 03 o.v.v. jeugdtoernooi 
2020, verenigings- en teamnaam of teamnamen.     
 
Tijdens het toernooi zullen foto’s worden gemaakt welke wij op de website van FC Geleen Zuid willen 
plaatsen. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit kenbaar te maken aan de organisatie. 


