
Bedrijventennis 
in de Haarlemmermeer
De gezelligste en sportiefste afsluiting van de 
werkweek tijdens het zomerseizoen heeft u 
met uw collega’s bij de 
SVA Bedrijventenniscompetitie! 
En wist u dat sporten met collega’s effect heeft 
op de productiviteit en collegialiteit op de 
werkvloer?

In 2020 wordt op vrijdagavond de SVA 
Bedrijventenniscompetitie voor de 14e keer 
georganiseerd bij Sportvereniging Abbenes 
(SVA). Deze competitie is uitermate geschikt 
voor bedrijven- en vriendenteams.

Alle voordelen op een rijtje!

• Gemakkelijk bereikbaar vanaf snelwegen A44 en A4 (splitsing A44 en A4 
bij Nieuw-Vennep) en voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

• Sportief teamuitje voor slechts €50,- incl. BTW per team (team bestaat uit 
minimaal 2 deelnemers en er is geen maximum aan verbonden). Tevens is 
er geen niveau aan verbonden; iedereen mag en kan meedoen.

• Shirts kunnen gesponsord worden, maar iedereen kan ook in zijn/haar 
eigen kleding komen meedoen.

• Elke avond verzorgen wij een maaltijd voor een kleine prijs.

Ook voor 

vriendenteams!



Dit jaar bieden we de deelnemende bedrijven 
aan de SVA bedrijvencompetitie een nieuwe 
presentatie en deelname mogelijkheid. Voor 
slechts € 275 incl. BTW plaatst u nu uw 
sponsoruiting voor 2 jaar langs de tennisbanen 
van SVA en mag u 2 jaar zonder extra kosten 
deelnemen met één team aan de 
bedrijvencompetitie op vrijdagavond. 
Dit bedrag is exclusief het te leveren bord / 
spandoek (max. 3 x 1 m groot).

Heeft u interesse in deze aanbieding? Neem 
dan contact op met Miek Stap (06-29077755) - 
bedrijvencomp@svabbenes.nl.

Speeldagen
• 12, 19, 26 juni
• 3, 10 juli
• 14, 21, 28 augustus
• 4, 11 september
Per avond speel je 2x een 
uur. Per seizoen speel je 7 
van de 10 vrijdagen.

Speeltijden
Er wordt gespeeld van:
• 18.00 – 19.00 uur
• 19.00 – 20.00 uur
• 20.00 – 21.00 uur
• 21.00 – 22.00 uur

Aanbieding!

Inschrijfformulier SVA Bedrijventenniscompetitie 2020
Ja, wij schrijven ons in voor de SVA Bedrijventenniscompetitie van seizoen 2020.

Bedrijfsnaam:  ………………………………………………………………………………………………
Naam team:  …………………………………………………….. (indien gewenst)
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………
Adres:   ………………………………………………………………………………………………
Postcode:  ………………………….. Plaats: .…………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………
Verhinderingen  ………………………………………………………………………………………………
(max 2 avonden): ……………………………………………………………………………………………...

Handtekening:  ……………………………………………………..

Een team bestaat uit twee personen, maar er mogen meer mensen deelnemen. U 
kunt dus met meer collega’s inschrijven en onderling uitmaken wie er wanneer speelt.

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 27 maart 2020! 

U kunt dit formulier sturen naar: bedrijvencomp@svabbenes.nl
U krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.


