Beste leden, ouders en oud-leden van Trekvogels,
Onze prachtige korfbalclub R.S.V. Trekvogels bestaat op 1 september 2019 100 jaar! Een moment om
trots op te zijn en bij stil te staan. Dit bijzondere jubileumjaar willen we dus niet zomaar aan ons voorbij
laten gaan! Zaterdag 7 september a.s. zal volledig in het teken staan van ons jubileumjaar!
In de ochtend en middag zijn er diverse activiteiten voor onze jeugd. Aansluitend start om 15.00 uur de
reünie (inclusief receptie voor genodigden), waar u een gesprek kunt aanknopen met uw oud
ploeggenoten, trainers, etc. Vanaf 17.30 uur zetten wij de barbecue aan.
De dag wordt afgesloten met een fantastische feestavond. Deze feestavond zal beginnen om 20.00 uur
met gezellige muziek voor jong en oud, afgewisseld met een spetterend optreden van de bij de meeste van
jullie wel bekende band

VLIJMSCHERP
Hierbij nodigen we u van harte uit om bij één of meerdere van deze activiteiten aanwezig te zijn.
U zult begrijpen, dat wij het 100 jarig korfbalfeest tot een succes willen maken en dat wij u als gast een
gezellige bijeenkomst willen aanbieden. Daarom is het van belang om van tevoren te weten of u wel of niet
komt en waar u wel of niet aan deelneemt.
Daarom vragen wij u vriendelijk zich zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 1 augustus a.s. op te geven.
Opgeven kan via het aanmeldformulier op www.trekvogels.nl/100jaar. In verband met.beperkte ruimte geldt
voor de feestavond vol is vol!
Voor de barbecue en feestavond vragen wij de volgende bijdrage:
Barbecue
Volwassenen
€ 10,00 incl. 1 consumptiebon
Kinderen t/m 12 jaar
€ 7,50 incl. 1 consumptiebon

Feestavond
€ 7,50
Gratis

We hopen – en rekenen gezien alle positieve reacties er eigenlijk op – dat een grote groep Trekvogelsvrienden van deze uitnodiging gebruik gaat maken en elkaar gaat ontmoeten op zaterdag 7 september
2019 op onze gezellige accommodatie.
Wij zullen er zijn! U ook?
Namens de jubileumcommissie 100 jaar Trekvogels.
Als u van oud-leden van Trekvogels verneemt, dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u ons dit dan laten weten? Nodig hen
vooral uit zich op te geven of geef hun e-mailadres door via 100jaar@trekvogels.nl, zodat wij hen z.s.m. een uitnodiging en de
nieuwsbrieven kunnen sturen? Voor verdere en actuele informatie kijkt u op www.trekvogels.nl/100jaar

