Persbericht
Stayen, 11 juli 2016

De grote finale van Meet Our Team op 23 juli op Stayen.
Op zaterdag 23 juli wordt de jaarlijkse Fandag van Stayen georganiseerd op Stayen. Die dag zullen de
12 geselecteerde ploegen van de wedstrijd Meet Our Team de uitdaging met elkaar aangaan in een
tornooi, waarna de grote finale gespeeld wordt tegen de Kanaries.
De wedstrijd Meet Our Team werd uitgeschreven door Golden Palace en STVV. Deze wedstrijd gaf
amateurploegen de mogelijkheid zich in te schrijven om tegen een ploeg uit eerste klasse te voetballen, in
dit geval STVV. Ploegen konden zich kandidaat stellen op www.meetourteam.be. Uit elke provincie werd
de ploeg met de meeste stemmen weerhouden. Samengevat: 10 provincies en Brussel, plus één ploeg die
door de jury werd aangeduid.
Uiteindelijk hebben honderden clubs zich ingeschreven en duizenden supporters hebben hiervoor
gestemd.
Wat gaat er nu gebeuren?
De 12 uitverkoren ploegen zullen op zaterdag 23 juli de strijd met elkaar aangaan in een mini-tornooi
tussen 10.00 uur en 15.00 uur op Stayen. Om 16.00 uur zal de grote winnaar van dit tornooi een minigalamatch mogen spelen tegen de Kanaries.
Elke aanwezige ploeg wordt bovendien beloond met tientallen prijzen en een cheque van 500 euro.
Dit zijn de Nederlandstalige ploegen:






Ke Ladies De Haan
VKM Dames
ZVC Zwanstnie City
SK Rummen Geetbets U21
UHasselt United

***
Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de
groep ook een eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker
worden aangeboden. De groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan 300
werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zowel
spelers en de wethouders, stelt Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van
milieu en liefdadigheid.
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