UITNODIGING
58e NFN-VOLLEYBALTOERNOOI
16 en 17 Juni 2018
Beste NFN’ers,
Naturistenvereniging “Goed Af” organiseert in samenwerking met de Organisatie Volleybal het 58e
NFN-Volleybaltoernooi en nodigt alle volleybalvrienden uit voor het weekend van 16 en 17 juni 2018
op haar terrein De Ammoniet in Dordrecht.
Deelname staat open voor leden van de NFN die in het bezit zijn van een geldige jaarkaart 2018.
Adresgegevens van het terrein
Smitsweg 3
3328 LB Dordrecht
Voor meer informatie: www.goedaf.nl
Aanmelding en inschrijving:
Via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Spelsysteem en wedstrijdreglement, opzet volleybaltoernooi:
In het kort de opzet van het toernooi.
1. Er is één toernooi dat over twee dagen wordt gespeeld, dus op zaterdag en zondag.
2. De speelronden aan het begin toernooi maken uit welke ploeg naar het hoofdtoernooi en welke
naar het troosttoernooi gaan.
3. Het hoofd – en troosttoernooi kennen elk een 1e, een 2e en een 3e plaats.
4. Deelnemende teams worden namens en door één vereniging of groep NFN-leden aangemeld.
5. Per vereniging of groep NFN-leden mogen meerdere teams meedoen.
6. Een team mag zijn samengesteld uit spelers en speelsters afkomstig van verschillende
verenigingen en/of individuele NFN leden.
7. Er moet altijd een team van 6 personen in het speelveld.
8. De spelreglementen zoals bijgevoegd zijn van toepassing.
9. De minimum leeftijd voor deelname is vastgesteld op 15 jaar (leeftijd in het jaar van het
evenement).
10. Een team kan alleen deelnemen als het inschrijfgeld is voldaan.
11. Er wordt op met zand geëgaliseerd gras gespeeld.
12. Er kunnen maximaal 18 teams meedoen.
Toegang en kosten:
- Alleen personen in bezit van een geldige NFN/INF-kaart hebben toegang tot het terrein.
- Alle voorwaarden voor toegang en/of verblijf zoals die door de organiserende vereniging zijn
gesteld blijven van kracht.
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Voor deelname aan het volleybaltoernooi wordt € 20,00 per team gevraagd. Deze cash af te
rekenen aan het begin van het toernooi bij de wedstrijdleiding.
Deelnemers (en meereizende partner en kinderen) aan het volleybaltoernooi betalen voor het
weekend € 20,00 per kampeereenheid (tent, vouwwagen, caravan of camper). Deze het liefst
cash afrekenen bij aankomst.
Aan belangstellende supporters wordt het bezoekerstarief in rekening gebracht.
Stroomaansluiting is dit weekeind in zeer beperkte mate mogelijk, neem hiervoor contact op met
het terrein. Stroom moet apart betaald worden. Voor het opladen van mobiele telefoons is er
stroom in de kantine.
Er zal zoveel mogelijk naar gestreefd worden dat iedereen van een vereniging/groep bij elkaar
staat.

Kamperen:
- Op de daarvoor aangewezen velden vanaf vrijdag 15 juni 2018 na 12.00 uur tot maandag 18 juni
2018 tot 12.00 uur.
- Buiten deze periode geldt het gastentarief.
- Vooraanmelding kamperen verplicht.
- Het plaatsen van luifels/voortenten niet toegestaan.
- Huisdieren toegestaan mits aangelijnd.
- Parkeren slechts toegestaan op het aangewezen parkeerterrein.
Horecafaciliteiten:
- Tijdens het toernooi zijn er drankjes, broodjes en snacks verkrijgbaar.
- Zaterdagavond is er een barbecue. Opgave via bijgevoegd formulier en het verschuldigde bedrag
het liefst cash betalen bij aankomst.
Fotograferen/mobiele telefoon/roken:
- Op “De Ammoniet” is fotograferen niet toegestaan.
- Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan bij eigen caravan/tent/camper.
- Roken is alleen toegestaan bij eigen caravan/tent/camper of op het terras.
WIFI:
- Is gratis en aanwezig rond het clubhuis/kantine.
Uiterlijke inzenddatum formulieren:
- Inschrijfformulier:
- Formulier vooraanmelding kamperen:
- Formulier broodjes/barbecue

vóór 1 juni 2018
vóór 1 juni 2018
vóór 1 juni 2018

Meldingsadres:
- Zie op formulieren vermeld adres:
- Inschrijfformulier:
- Formulier vooraanmelding kamperen:
- Formulier broodjes/barbecue

volleybal@nfn.nl
ammoniet@goedaf.nl
kantine@goedaf.nl
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Opmerkingen:
- Onze ervaring is dat teams nog al eens op het laatste moment worden teruggetrokken of zelfs
zonder opgaaf van reden wegblijven.
- Ter voorkoming van organisatorische problemen wordt de deelnemende verenigingen/groepen
dringend verzocht ervoor zorg te dragen, dat het aantal opgegeven teams ook daadwerkelijk op
het toernooi aanwezig is.
- Bij niet verschijnen van een team is men wel het inschrijfgeld verschuldigd.
- Wij wijzen jullie erop dat de EHBO slechts aanwezig is voor acute blessures, die tijdens het
evenement ontstaan. Men dient zelf voor een standaarduitrusting EHBO te zorgen.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Volleybal
Remco van der Rijst en Helma Lomans
E-mail: Volleybal@nfn.nl
Tel.: 06-15130400
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