SAVE THE DATE

Inschrijvingen, vragen en feedback s.v.p. per mail via:
info@phoenix-businesstrophy.nl
Zie voor meer inschrijving, informatie, updates en
foto’s: http://www.phoenix-businesstrophy.nl

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Natuurlijk is de nitieve doorgang afhankelijk van de overheidsmaatregelen, elke inschrijving is daarom pas
de nitief als de Phoenix Business Trophy daadwerkelijk door kan gaan. Facturatie vindt alleen plaats bij
de nitieve doorgang.
NB de eerste tien inschrijvingen ontvangen 10 loten en een pitcher bier!

15e PHOENIX BUSINESS TROPY
WAS EEN GROOT SUCCES!
Om jullie te enthousiasmeren en weer even terug mee te
nemen naar de mooie herinneringen van de Phoenix Business
Trophy hieronder een terugblik van de laatste editie…
Vrijdag 17 mei 2019 was het weer tijd voor De Phoenix
Business Trophy, het bedrijvenhockeytoernooi van Nederland
en een begrip als het gaat over sportiviteit, netwerken en
gezelligheid tot in de vroege uurtjes. Per deze editie heeft de
Phoenix Business Trophy ook een nieuwe hoofdsponsor. De commissie is zeer verheugd met de komst van sponsor
Kirkman Company, die zich voor drie jaar heeft verbonden aan dit prachtige toernooi. De organisatie mag zich ieder
jaar verheugen op deelname van steeds meer bedrijven. Dit jaar waren inclusief vrijwilligers en supporters 400 gasten
uit alle delen van Nederland aanwezig op SV Phoenix te Zeist. De 32! deelnemende teams speelden in verschillende
sportieve niveaus in 6 poules. Natuurlijk blijft het lastig om iedereen op juiste speelsterkte in te delen, komend jaar
zullen we in de pouleclassi caties vooraf nog duidelijkere pro elen aanbrengen om dit zo eerlijk en transparant
mogelijk te maken. Daarnaast hebben we als commissie het besluit genomen om komend jaar alle uitslagen van de
gespeelde wedstrijden direct te laten goedkeuren door beide aanvoerders om zo onbedoelde, administratieve foutjes
met e ect op de poulestanden te voorkomen. NB het blijft echter een sportiviteitstoernooi, dus we blijven ook
rekenen op ieders begrip hierin!
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De uiteindelijke overall winnaar van de Phoenix
Business Trophy 2019 en winnaar van de
Wisselbeker was het team van Rabobank Rijn en
Heuvelrug, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Het goede doel van dit jaar was Hockey Dreams
Foundation. Hockeyclub Phoenix werkt sinds
afgelopen jaar samen met Hockey Dreams
Foundation middels diverse inzamelacties en
events. Deze avond vond de lancering plaats van
de Hockey Dreams x RedBeans Tour waarbij de
deelnemers oude sticks konden inleveren in ruil
voor een verse kop Redbeans ko e en ook middels een hockeyspel diverse mooie prijzen konden winnen.
Mooi nieuws was de overhandiging
van een cheque door de voorzitter
van S.V. Phoenix, Klaas de Jong,
aan de ambassadeur van Hockey
Dreams Foundation, International
Bjorn Kellerman, ter waarde van €
1.000,00.
Daarnaast bracht de loterij tijdens
het event ook nog € 300,00 extra
op. Dank aan alle deelnemers en
sponsoren voor jullie bijdrage hierin!
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