
 

BEDRIJVENTORNOOI
 

Geachte sportvrienden, 

Beste volleyliefhebbers, 

 

Vzw Thaleia Events organiseert dit jaar 

van de Belgian Beachvolley Tour 2018. 

verzekerd in het uniek kader van 

 

Op vrijdag 6 juli is er voor de eerste keer een 

heus bedrijventornooi beachvolley

 

Je kan als bedrijf, vereniging of administrat

en uw medewerkers een sportieve uitdaging kunnen aangaan met andere bedrijven 

verenigingen in een ontspannen en 

 

SUPPORTERS MASSAAL OP POST!

 

Programma Bedrijventornooi op vrijdag 6 juli 

  17u00:  Samenkomt op locatie, Kapellekensbaan 8

  17u15:  Start bedrijventornooi

  21u30:  Finale

  22u00:  Prijsuitreiking

   

  

BEDRIJVENTORNOOI

Vzw Thaleia Events organiseert dit jaar op 7 en 8 juli zijn 5
de

 Beach Volley Event, een manche 

van de Belgian Beachvolley Tour 2018. Spektakel, ambiance en beachvolley op topniveau 

verzekerd in het uniek kader van het nieuwe Sportcomplex Schotte. 

Op vrijdag 6 juli is er voor de eerste keer een GO SPORTDAG met beachtennis en ook een 

heus bedrijventornooi beachvolley! 

Je kan als bedrijf, vereniging of administratie deelnemen aan dit bedrijventornooi waarbij u 

en uw medewerkers een sportieve uitdaging kunnen aangaan met andere bedrijven 

ontspannen en vriendschappelijke sfeer. 

OP POST! 

Programma Bedrijventornooi op vrijdag 6 juli 2018: 

Samenkomt op locatie, Kapellekensbaan 8, 9320 Aalst

Start bedrijventornooi 

Finale  

Prijsuitreiking 

 

BEDRIJVENTORNOOI 

Beach Volley Event, een manche 

chvolley op topniveau 

met beachtennis en ook een 

bedrijventornooi waarbij u 

en uw medewerkers een sportieve uitdaging kunnen aangaan met andere bedrijven of 

9320 Aalst 



Verdere info: 

� Elk bedrijfsteam bestaat uit 4 spelers, waarvan minstens 1 van het andere geslacht

� Tornooi-Singlet wordt voor elke speler/speelster voorzien door 

� Mogelijkheid tot gebruik van accommodatie om te douchen/om te kleden

� 2 flessen water per team 

� Mogelijkheid tot visual rond de terreinen. Dit is te besprek

� 2 flessen bubbels GRATIS voorzien door 

� Na het tornooi wordt een hapje voorzien door 

ploegen (4 gratis eetbonnen)

� In de week voor het bedrijventornooi wordt gezorgd voor de mogelijkheid tot 

oefenen  

� Inlichtingen : Hans  0475260044 of Cederic 0484491430

 

BEVESTIGING GO SPORT BEDRIJVENTORNOOI 6 JULI 2018

Terug te mailen op cederic@thaleia

De heer/mevrouw (kapitein): 

     

Voor de onderneming  

     

     

     

Bevestigt bij deze deel te nemen aan het 

met …………….personen onder bovengenoemde voorwaarden.

 

Datum: ……………………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………

Elk bedrijfsteam bestaat uit 4 spelers, waarvan minstens 1 van het andere geslacht

Singlet wordt voor elke speler/speelster voorzien door GO SPORT

Mogelijkheid tot gebruik van accommodatie om te douchen/om te kleden

2 flessen water per team GRATIS voorzien door GO SPORT 

Mogelijkheid tot visual rond de terreinen. Dit is te bespreken met Thaleia events

2 flessen bubbels GRATIS voorzien door GO SPORT per team 

een hapje voorzien door GO SPORT voor de deelnemende 

(4 gratis eetbonnen).  

In de week voor het bedrijventornooi wordt gezorgd voor de mogelijkheid tot 

Inlichtingen : Hans  0475260044 of Cederic 0484491430 

BEVESTIGING GO SPORT BEDRIJVENTORNOOI 6 JULI 2018

cederic@thaleia-events.be voor 1 juli 2018 

 Naam:  ……………………………………………………………………

 Tel: ……………………………………………………………………

 Naam: ……………………………………………………………………

 Adres: ……………………………………………………………………

 E-mail: ……………………………………………………………………

  

Bevestigt bij deze deel te nemen aan het GO SPORT bedrijventornooi op vrijdag 6 juli 2018 

met …………….personen onder bovengenoemde voorwaarden. 

Datum: …………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

Elk bedrijfsteam bestaat uit 4 spelers, waarvan minstens 1 van het andere geslacht 

GO SPORT 

Mogelijkheid tot gebruik van accommodatie om te douchen/om te kleden 

en met Thaleia events 

voor de deelnemende 

In de week voor het bedrijventornooi wordt gezorgd voor de mogelijkheid tot 

BEVESTIGING GO SPORT BEDRIJVENTORNOOI 6 JULI 2018 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

bedrijventornooi op vrijdag 6 juli 2018 


