
	

	
	
	
22 Mei 2019 
 
Beste Netbalouer 
 
NETBALTOER NA GEORGE 
 
Ons onderneem tydens die eerste naweek van die derde kwartaal ’n kort netbaltoer na George waar 
’n aantal Bloemhofspanne teen die Hoërskool Outenique sal speel.  Dié wedstryde vind op Saterdag, 
13 Julie 2019 plaas en wedstryde vir die volgende spanne is gereël: 
 

• o.14A-F 
• o.15A-E 
• o.16A-E 
• o.17A-D 
• o.18A-C 

A-spanne wat kwalifiseer, sal dieselfde naweek aan die Nasionale Topskole-kompetisie deelneem en 
dus nie na George reis nie. 
 
Ons beoog om Vrydag, 12 Julie direk ná skool per bus vanaf Bloemhof te vertrek.  Die tyd sal in ’n 
latere stadium bevestig word.  Al die spanne sal saam in ’n hotel of iets soortgelyks tuisgaan en 
aandete en ontbyt is ingesluit.  Die wedstryde vind Saterdagoggend plaas en ons sal weer direk ná 
die wedstryde na Stellenbosch terugkeer. 
 
Die toergeld dek die volgende: 

• Aandete vir Vryagaand, 12 Julie 
• Verblyf vir een nag 
• Ontbyt vir Saterdagoggend, 13 Julie 
• Busvevoer vanaf Stellenbosch na George, vanaf die hotel na die bane by Outeniqua en weer 

vanaf George na Stellenbosch     
 
BETALINGS 
 
Die totale koste wat deur die spelers betaal moet word is R990.00 per persoon.  Hierdie bedrag is as 
volg betaalbaar: 
 

1) Deposit: R500 voor/op 27 Mei 2019 
2) Finale betaling: R490 voor/op 26 Junie 2019 

Betalings moet asseblief in die Bloemhof Skoolfondsrekening inbetaal word.  Dit is baie belangrik dat 
u by dié datums vir betaling sal hou.   
 

ABSATjekrekening: 405 9150 105 
Takkode:  632005 
Verw:  Outeniqua, span en u dogter se verwysingskode vir betalings 

 
 
VRYWARINGSVORM 
 
Voltooi asseblief die aangehegte vrywaringsvorm en laat u dogter dit voor Vrydag 31 Mei 2019 by 
haar spanbestuurder of by die sportkantoor inhandig.  Hierdie voltooide vorm dien ook as 
aanvaarding dat u dogter wel beskikbaar is om na George te reis en teen Outeniqua te speel. 
 
 

 



	

Leerders moet hulle eie kospakkies vir Vrydag se middagete inpak en sal dit op die busse kan nuttig. 
Die middagete tydens die terugrit sal deur elke speler self gekoop en betaal moet word. 
 
Byvoorbaat dankie vir u samewerking en ondersteuning.  Indien u enige navrae het, moet asseblief 
nie huiwer om my te skakel nie.   
 
Vriendelike netbalgroete. 
 
 
 
 
 
Almaré van der Vyver 
082 568 0349  
netbal@bloemhofschool.co.za  
 
 


