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Belvoc-BBQ
20 oktober 2018
Ook dit jaar organiseren we onze jaarlijkse BBQ als start voor het nieuwe seizoen.
Op zaterdag 20 oktober 2018 vanaf 17.00 uur worden alle leden van onze club (medewerkers en spelers) samen
met vrienden, familie, kennissen en sympathisanten uitgenodigd voor onze elfde BBQ
De BBQ gaat deze keer door in Stedelijke Basisschool Gavertje Vier, Gavermolenstraat 83, 9111 Belsele
(Dit is het schooltje net naast de sporthal – ingang via de poort aan de rechterkant van de sporthal)
Vanaf ca. 17.00 uur beginnen we met het aperitief om vanaf ca. 18 uur te vervolgen met de BBQ.
Er is meer dan voldoende keuze en ook de vegetariërs worden niet vergeten (wel vermelden bij inschrijving als
U een vegetarische maaltijd wil !!!)

SMASH-FORMULE
volwassenen (aperitief + BBQ + 1 drank naar keuze + koffie + dessert)  24 euro
kinderen tot 12 jaar (2 dranken naar keuze + BBQ + dessert)
 16 euro
Je kan inschrijven tot donderdag 11 oktober 2018 :
- door onderstaande strook af te geven aan je trainer of een lid van het bestuur
- via mail op josmd@hygiena.be
! De inschrijving is pas geldig als het juiste bedrag is overgeschreven op rekening van onze club !
Voor eventuele bijkomende info :
Jos Muyldermans 0479/55.03.52 of josmd@hygiena.be
Robert Vermeulen 03/766 48 47 robert_vermeulen@skynet.be
Annie Hilgert 03/772 57 56 of annie_hilgert@hotmail.com

...........................................................................................................................................................................................................

Inschrijvingsstrook BBQ
Ondergetekende (Naam) …………………………………………………….
schrijft in voor de BBQ op zaterdag 20/10/2018 :
…. volwassenen BBQ

X 18

euro = .…..… euro (aantal vegetarisch : …..)

…. volwassenen Smash-formule

X 24

euro = …..…. euro (aantal vegetarisch : …..)

…. kinderen (< 12 jaar) BBQ

X 12

euro = …...… euro (aantal vegetarisch : …..)

…. kinderen Smash-formule

X 16

euro = …...… euro (aantal vegetarisch : …..)

Totaal te betalen : ….….. euro
U betaalt deze som :
 door storting op rek. BE45 7376 0229 7089 van VC BELVOC vzw
 contant ter plaatse

