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Zierikzee, 29 september 2022 
 
Betreft: Uitnodiging 6e OZAK 7/8 Januari 2023 
 
Beste trainers, 
 
Op zaterdag 7 en zondag 8  januari 2023 houdt GV Delta Sport te Zierikzee het 6e Open Acro 
Zeeuwse Kampioenschap (OZAK). Dit is een wedstrijd voor alle niveaus (van instap tot A niveau).Het 
is een wedstrijd die wij als organisatie heel gemoedelijk willen laten verlopen. Wij nodigen de 
acrogymnasten van uw vereniging uit om deel te nemen aan deze wedstrijd.  
 
Het is een mooie uitdaging om de gymnasten aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen een 
wedstrijd te laten draaien om te kijken waar ze staan met hun team of voor de ervaring van de jongste 
sporters.   
 
Wij kunnen deze wedstrijd niet houden als er geen juryleden zijn. Het is verplicht om bij aanmelding 
juryleden te leveren. Zowel bij deelname ABC- als bij deelname DE-niveau minimaal 1 jurylid per 6 
teams. Bij het niet nakomen van deze verplichting rekenen we € 50,00 per dag per jury. 
 
Het inschrijfformulier kan naar ozak@deltasportgym.nl gestuurd worden uiterlijk voor 25 oktober 
2022. We behandelen de binnenkomende inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.  
 
De inschrijfkosten bedragen € 15,00 per deelnemer en kan worden betaald via de volgende link  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q2L1kZM_Tqm3tI2wz8POjw 
Outlook voor Android  en via rekeningnummer Rabobank IBAN: NL83RABO0150102666 onder 
vermelding van GV Deltasport 6e OZAK. 
 
 
We verzoeken de betaling te voldoen voor 30 oktober 2022. De inschrijving is definitief als de betaling 
voldaan is.  
 
De entreekosten bedragen voor volwassenen € 4,00 per dag en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar  
€ 2,00.Het weekendtarief bedraagt voor volwassenen € 6,50 en voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar € 2,50. 
 
We hopen jullie te zien op onze 6e OZAK. Wij hebben er al weer zin in.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Acro-wedstrijdcommissie  
GV Delta Sport te Zierikzee 

 

mailto:ozak@deltasportgym.nl
about:blank
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q2L1kZM_Tqm3tI2wz8POjw
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7C%7Cd319cedd468a40e741ee08daa118d3ea%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637999425246802962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5I84M6DQUX8soDRWbfMab3kAUVfGY27XNjlOZoDHJlw%3D&reserved=0

