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Bericht bestemd voor de 1ste Contactpersonen
van de aangesloten clubs en het ONEC-Bestuur

Rotterdam, 31 januari 2020
Beste ONEC-vrienden,
Zoals wij op de jaarvergadering in Deventer en in het save-the-date-bericht van eind
december hebben gemeld, vindt het ONEC-Toernooi dit jaar plaats op 6 Juni 2020 en wel
op de drie kunstgrasvelden van R.C. & V.V. V.O.C. in Rotterdam, speciaal ter gelegenheid
van ons 125-jarig bestaan.
Na de geslaagde toernooien van Kon. H.F.C., Olympia, Be Quick, Sparta en Kampong
hopen wij op een grote opkomst van de bij ONEC aangesloten verenigingen, waartoe sinds
vorig jaar ook het aloude Kon. UD uit Deventer behoort. Op verzoek van het dit jaar
honderdjarige Excelsior’20 uit Schiedam zal ook deze vereniging aan deze editie van het
ONEC-toernooi deelnemen.
Zoals gebruikelijk organiseren wij weer een 7 tegen 7-Toernooi voor 35+ spelers dat wordt
gespeeld met als inzet de ONEC-Wisselbeker – in 2019 als eerste gewonnen door
Kampong.
Bij voldoende belangstelling is er ook plek voor een 7 tegen 7-Toernooi voor 55+ spelers.
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams is het plan om onze gasten aan het eind van
de ochtend op ons complex te ontvangen. Na de officiële opening worden er tot aan de
lunch enkele poulewedstrijden gespeeld. Na de lunch volgen de verdere wedstrijden en
uiteraard de finale.
Na afloop van de wedstrijden is er genoeg tijd om te borrelen en bij te kletsen, daarna
kunnen we gaan genieten van een warm buffet. Dat buffet wordt aangeboden door V.O.C.
en ONEC.
Om een juiste inschatting te kunnen maken van de te organiseren festiviteiten is het voor
ons noodzakelijk om te weten hoeveel verenigingen en hoeveel teams er zullen deelnemen
aan het V.O.C./125-ONEC-Toernooi.
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Zoals gebruikelijk is de bijdrage per team € 100. Mede door de ONEC-Toernooibijdrage
plus mogelijk nog extra sponsoring kunnen we de lunch en het buffet voor maximaal
twaalf personen per team verder kosteloos aanbieden. De kosten voor eventuele extra
deelnemers zullen per persoon ongeveer € 10,00 tot € 12,50 bedragen.
Graag verzoeken we jullie als eerste contactpersonen van de ONEC-verenigingen om ons
vóór 15 maart te laten weten of jullie vereniging wel/niet zal deelnemen aan ons toernooi
op 6 juni aanstaande en zo ja of er behalve een 35+-team ook een 55+-team mee zal doen.
In afwachting van jullie reacties,
Met vriendelijke groeten namens de V.O.C.-ZAMI-VOETBAL-Veteranen,

Daan van der Kooij

Tel.: 0653891374
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