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Ben jij lid van de Rabobank, stem dan op onze club!
Iedere stem is geld waard wat onze vereniging ten goede 
komt. Heb je een Rabobankrekening, maar ben je nog 
geen lid, dan is het heel gemakkelijk om lid te worden en 
vervolgens te stemmen.
Fijn dat je meedoet!

Beste (oud)-leden,

Zoals jullie gewend zijn zal het jaarlijkse Familietoernooi weer op 2e 
Paasdag (Maandag 22 april) plaats vinden.
Omdat het dit jaar het jaar van Rembrandt is hebben wij voor het thema 
‘Hollandse Meesters’ gekozen. Keer terug naar de oudheid en wees creatief 

in het kiezen van een kostuum. Je kan bijvoorbeeld gaan als het ‘Melkmeisje’,

maar ook als Teun de Nooijer, Mark Rutte en ga zo maar door. Zoals ieder jaar is het gebruikelijk om als team een heerlijke taart mee te nemen, ook dit jaar hopen wij dat 

jullie een eigen taart per team mee zullen nemen. 
Kosten: 
Inschrijfgeld per team (max. 13 spelers): € 95,00Extra speler: € 8,00 p.p.Diner: € 10,00 p.p.

Programma:
09:00 - 09:30 uur Ontvangst op Rapid met door ons aangeboden koffie/thee;

10:00 uur  Aanvang eerste wedstrijd;ca. 16:30 uur  Finale wedstrijd;17:30 uur  Prijsuitreiking voor het winnende prestatie- en recreatieteam en het origineelst   

   geklede team;17:45 uur  Diner met muzikale invulling;
18:00 uur  Feestelijke afsluitborrel voor de ‘echte’ Hockeyers;
20:00 uur  Einde

Aanmeldprocedure:Je meldt je team aan door een mail te sturen naar hollandsemeesters@rapidmills.nl Daarin geef je het vol-

gende duidelijk aan:- aantal deelnemers;- aantal deelnemers voor het diner;- je originele teamnaam;- of je een recreatief-of prestatieteam bent;- contactgegevens van de aanvoerder (telefoonnummer, mail, voor-en achternaam en rekeningnummer).
Let op! De aanmeldingen sluiten op vrijdag 15 maart. 
Wij hebben er enorm veel zin in.Met sportieve groet,       ‘Big Pimpin

Stemmen!
Stuur je foto’s in naar socialmedia@rapidmills.nl

Wanneer je de foto’s doorstuurt dan 
gaan wij er vanuit dat degene op de foto 
toestemming heeft gegeven voor het 

posten op social media van Rapid :-)


