
 

 

Bedrijven Volleybal Toernooi 2018 
 
 

Leiderdorp, februari 2018 
 
 
Geachte lezer, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om met uw bedrijf, instelling, school of vereniging deel te 
nemen aan het 31ste Bedrijven-volleybal-toernooi van de Leiderdorpse volleybal vereniging 
Leython DC.  
 
Dit toernooi kent twee niveaus:  
Recreanten (deelnemers die als ‘ongeoefend’ mogen worden betiteld, met minimaal twee dames 
per team) en Gevorderden (geoefende spelers, dames zijn wel gewenst maar er is geen verplicht 
minimum).  
Bedrijven en instellingen mogen zich voor beide niveaus met één of meerdere teams inschrijven. 

 
Voorrondes en Finale in juni 
Recreanten-teams spelen één voorronde: óf op dinsdag 5 juni, óf op donderdag 7 juni, óf op 
dinsdag 12 juni. De beste teams van elke poule gaan door naar de finale op donderdag 14 juni. 
Gevorderden-teams spelen één avond: op donderdag 14 juni.  
 
Er wordt op alle avonden gespeeld van 19.00 tot 22.30-23.00 uur in Sportcomplex ‘de Bloemerd’ 
(Bloemerd 1a, Leiderdorp). 

 
Inschrijving voor 1 mei 2018 
Wij ontvangen het inschrijfformulier (ontvangt u in maart) graag ingevuld per e-mail retour vóór 
dinsdag 1 mei a.s.: leythonbedrijventoernooi@gmail.com 
Na succesvolle ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u van ons altijd per e-mail een 
bevestiging. Als het programma is vastgesteld, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht over de 
definitieve speelavond(en). 
 
 
Het inschrijfgeld van € 40,- per team moet vooraf betaald zijn op rekening NL87RABO0141085959 
t.n.v. Leython DVO Combinatie te Leiderdorp, o.v.v. Bedr.Toern. “naam team”. 
De inschrijving is pas definitief als de betaling ontvangen is.  
Mocht uw team onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, vindt er geen restitutie plaats. 

 
Reclame 
Behalve dat u van zich kunt laten horen d.m.v. supporters en aanhang, kunt u zich ook als bedrijf 
laten zien. U kunt op uw speelavond uw bedrijfsvlag meenemen en (laten) ophangen. Zegt u dit 
dan even bij uw aanmelding op uw speelavond. 
Graag zouden wij u dit jaar (weer) als deelnemer verwelkomen! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Volleybal vereniging Leython DC 
Leiderdorp 
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