Lint, 12 augustus 2016

Beste clubleden,
Mevrouw, Mijnheer,

Onderwerp: mosselsouper 2016

Het is ons weer een eer en genoegen u te mogen uitnodigen voor onze jaarlijkse mosselsouper.
Als datum kozen we voor zaterdag 24 september 2016 vanaf 19u.
Dit jaar vindt het souper plaats in de lokalen van Basisschool De Wilg, Eikhof 20, 2547 Lint
Natuurlijk is er voor de mensen die geen mosselen wensen een lekker alternatief voorzien.
Mosselen met frietjes/brood:
Koude schotel met frietjes/brood:
Kindermenu (frietjes met urryworst):

aan 20 euro
aan 15 euro
aan 7 euro

Een dessert in de vorm van ijs of taart is in de prijs inbegrepen, evenals koffie of thee.
Tevens ontvangt ieder ingeschreven lid van de club 2 drankbonnen voor frisdrank of bier.

Gelieve bijgevoegde inschrijvingsstrook samen met het juiste bedrag binnen te brengen bij Luc
Op de Beeck, Kerkplein 4 te 2547 Lint of bij een van de andere bestuursleden en dit ten laatste
op zaterdag 10 september 2016.

Met de meeste hoogachting,
Namens het Bestuur van de Visclub Lint vzw:

De Voorzitter,

André Roose

Visclub Lint vzw
F.Timmermanslaan 15,2547 Lint

De Secretaris,

Karl Sleeckx

Bank: KBC BE93 7350 3934 1467
Ondernemingsnummer:08.2109.8664

Inschrijvingsstrook Mosselsouper 2016 Visclub Lint vzw

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………

Neemt deel aan het jaarlijkse mosselsouper van de Visclub Lint vzw op 24 september 2016
vanaf 19u en bestelt hierbij:
…… x
…… x
…… x
…… x
…… x

mosselen met (brood) (frietjes)*
koude schotel met (brood) (frietjes)*
kindermenu (frietjes met curryworst)
ijs
taart
(*Schrappen wat niet past)

x 20 € =………… €
x 15 € =………… €
x 7 € =………… .€

Totaal: ………… €

Lint, ………………… 2016

(handtekening)

(Gelegenheidsadres: lokalen basisschool De Wilg, Eikhof 20, 2547 Lint)

………………………………………………………………………………………………
Inschrijvingsstrook Mosselsouper 2016 Visclub Lint vzw (kopie voor lid)

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………

Neemt deel aan het jaarlijkse mosselsouper van de Visclub Lint vzw op 24 september 2016
vanaf 19u en bestelt hierbij:
…… x
…… x
…… x
…… x
…… x

mosselen met (brood) (frietjes)*
koude schotel met (brood) (frietjes)*
kindermenu (frietjes met curryworst)
ijs
taart
(*Schrappen wat niet past)

x 20 € =………… €
x 15 € =………… €
x 7 € =………… .€

Totaal: ………… €

Lint, ………………… 2016

(handtekening)

(Gelegenheidsadres: lokalen basisschool De Wilg, Eikhof 20, 2547 Lint)
Visclub Lint vzw
F.Timmermanslaan 15,2547 Lint

Bank: KBC BE93 7350 3934 1467
Ondernemingsnummer:08.2109.8664

