
6x6 Voetbal toernooi
NIEUW: 3x3 Jeu de Boules toernooi

Hét sportiefste toernooi van het jaar
Meer info en aanmelden:

www.sport-z.org/AlkmaarOntmoetToernooi

ALKMAAR ONTMOET TOERNOOI
OFFICIEEL LIFE GOALS EVENT

Donderdag 

20 april



Alkmaar Ontmoet
Voetbal en Jeu de Boules 

Voetbaltoernooi
Donderdag 20 april organiseren we 
in Alkmaar het Alkmaar Ontmoet 6x6 
voetbaltoernooi en een 3x3 Jeu de 
Boules toernooi. Teams van Life Goals 
spelers en partners uit heel Nederland 
kunnen zich aanmelden voor dit toernooi, 
waarbij de hele dag in het teken staat 
van één van deze sporten. Een volle dag 
aanpoten dus, meld je snel aan zodat jij 
erbij kan zijn.

Datum: Donderdag 20 april
Tijd: 10.00-15.00 uur
Kosten voetbal: € 25,- per team
Kosten Jeu de Boules: gratis
Locatie: vv Kolping Boys, Sportpark de 
Nollen, Beverdam 3, 1822 AA Alkmaar

Programma: Per team een ochtend en 
middagprogramma.

Teamsamenstelling: Dames en heren 
gemengd. Voetbal: 6-10 deelnemers per 
team. Jeu de Boules: 3 deelnemers per 
team. 

Verzorging: Op de dag zelf verzorgt de 
organisatie de lunch, wat te drinken en 
een tussendoortje

Contact
Wil je een team aanmelden, of heb je 
eerst nog vragen en wil je persoonlijk 
contact? Neem dan contact op met 
Jan Beuckens, via 06-24127412 of 
j.beuckens@sport-z.org 

Alkmaar 
Ontmoet
Het Alkmaar Ontmoet 
toernooi is een ééndaags 
sociaal multi sportevenement 
en wordt gehouden in de 
stad Alkmaar. Meer dan 
200 sociaal uitgesloten 
individuen uit heel Nederland 
zullen de kracht van sport 
ervaren. Het sportevenement 
is speciaal ontworpen om 
sportparticipatie en sociale 
inclusie onder kwetsbare 
groepen te bevorderen. 

Het toernooi vindt plaats op 
het voetbalterrein van vv 
Kolping Boys, sportcomplex 
De Nollen aan de Beverdam in 
Alkmaar. Daar is alle ruimte 
en zijn de faciliteiten aanwezig 
om deze dag goed te kunnen 
organiseren.

Aanmelden en meer informatie
www.sport-z.org/AlkmaarOntmoetToernooi
j.beuckens@sport-z.org | 06 24 12 74 12

Dit toernooi ontvangt financiering uit 
het programma Klein Geluk van FNO.


