De wedstrijden beginnen rond 19.00 uur en tot omstreeks 23.00
uur zal er gespeeld worden, waarna de prijsuitreiking zal zijn.
Het aantal deelnemende teams is beperkt, dus meld je snel
aan. De kosten per team bedragen slechts € 15,00
Geef je team op voor 15 oktober 2016 bij
info@salvo67.nl
Zie ook de website van Salvo

Ook dit jaar organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk weer haar traditionele
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28 oktober 2016 en is mede mogelijk door een financiële bijdrage door het Fonds
Sportbevordering de Bilt.
Men kan met collega’s, familie, vrienden of buurtgenoten lekker met
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De wedstrijden beginnen rond
19.00 uur en tot
www.salvo67.nl
omstreeks 23.00 uur zal er gespeeld worden, waarna
de prijsuitreiking zal zijn. Het aantal deelnemende teams
is beperkt, dus meld je snel aan. De kosten per team
bedragen slechts € 15,00
Geef je team op voor 14 oktober 2017 bij info@salvo67.nl
Zie ook de website van Salvo www.salvo67.nl

Sporthal De Vierstee
Nachtegaallaan 30
www.salvo67.nl

50
jaar

