JUDOCLUB GENT-DRONGEN vzw
UITNODIGING CLUBFEEST
16 maart 2019
Beste judoka’s
Beste ouders
Beste vrienden van Judoclub Gent-Drongen
Naar jaarlijkse gewoonte kent onze club ook gedurende dit seizoen een bijeenkomst om onze kampioenen te huldigen en terug te kijken
naar het voorbije seizoen 2018-2019. Deze avond biedt ook de kans op een meer informele manier kennis te maken met trainers en
overige leden van uw club. Eveneens zullen wij u onze toekomstige activiteiten audiovisueel voorstellen. U kan uw club steunen door
aanwezig te zijn in het Parochiaal centrum, Oude abdijstraat 3, 9031 Drongen en dit op zaterdag 16 maart 2019. U wordt er verwacht
vanaf 19u en zal er dan met ons kunnen genieten van:
een aperitief, u aangeboden door onze club
beenhesp à volonté met frietjes*
een dessertenbuffet
*op aanvraag kan een vegetarische schotel of visschotel ook bekomen worden.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar onze clubwerking. Wij doen dan ook een oproep massaal aanwezig te zijn. Inschrijven
is weliswaar verplicht en kan via onderstaand inschrijvingsstrookje. U kan het strookje rechtstreeks afgeven op één van de trainingen aan
Hendrik, Koen of Marnix. Let wel op, het aantal plaatsen is beperkt tot 160. Betaling per overschrijving BE64 9731 3257 1752 of cash aan
Hendrik, Koen of Marnix. De prijs bedraagt 18 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Kinderen
beneden de zes jaar eten gratis.
De club is eveneens op zoek naar personen die een steentje willen bijdragen door mee te helpen ons dessertenbuffet aan te vullen
met eigen creaties en/of die tombolaprijzen kunnen aanleveren. Tombolaprijzen mogen afgegeven worden aan Marnix. Wie dessert
wil maken kan zich wederom melden bij Hendrik, Koen of Marnix.
Alvast bedankt!
Het bestuur van Judoclub Gent-Drongen

Naam: ______________________________________________________, schrijft de volgende personen in voor het clubfeest:
_______ volwassenen en kinderen +12 j.

aan 18 euro p.p.

Waarvan _______ beenhesp

_______ vegetarische schotel

_______ visschotel

_______ kinderen 6 t.e.m. 12 j.
Waarvan _______ beenhesp

aan 15 euro p.p.
_______ visschotel

_______ kinderen beneden de zes jaar.
Waarvan _______ beenhesp

= _______

= _______

_______ vegetarische schotel

Zij eten gratis.

_______ visschotel

_______ vegetarische schotel
TOTAAL = _______

Vak voorbehouden voor de clubadministratie:

Penningmeester:

_______ EUR overgeschreven

overschrijving ontvangen

O

_______ EUR cash betaald aan _____________________

cash ontvangen

O

_______ EUR te betalen

