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Ingericht met de medewerking van het
gemeentebestuur

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Zaterdag 6 oktober 2018 houden we alweer ons jaarlijks fantastisch CLUBFEEST. Dit jaar hebben we wel
gekozen voor een totaal nieuwe locatie:

Ontmoetingscentrum Pronkenborg, Pronkenbergstraat 1A, 2550 Kontich-Kazerne








Onze deuren gaan reeds open vanaf 17.00 u.
Vanaf 18.00 u. huldiging van onze Jeugdtopper(s).
Om 19.00 u. gaan we smullen van het heerlijk BALLETJESBUFFET
Ondertussen vullen we de verkiezingsbladen van de sympathiekste atleten in.
Na het eten worden onze kampioenen gehuldigd en de beloningen/premies uitgereikt.
Tussendoor brengt onze jeugd weer het beste van zichzelf met free podium acts.
Nadien gaan we samen met de Discobar een lange nacht in voor het “Bal Populaire”.

De formule waarvoor we dit jaar gekozen hebben is dus een buffet van Belgische, Thaise, Marokkaanse en
Spaanse gehaktballetjes van diverse vleessoorten met aangepaste sausen en gebakken krielaardappeltjes of
puree, een gevarieerd slaatje, geraspte worteltjes en tomaten.
Als afsluiter heb je keuze uit een assortiment van desserten met o.a. chocolademousse, panna cotta, tiramisu,
rijstpap (2 p.p.).
De prijs bedraagt € 13 voor kinderen tot en met 11 jaar en € 20 voor personen vanaf 12 jaar.
Dit jaar introduceren we ook de drankenkaart. Deze kan je aanschaffen voor € 10. Deze zal klaarliggen aan
de inkom. Als je op het einde van de avond nog even langs de kassa passeert, wordt het niet opgebruikt saldo
terugbetaald. Drankenkaarten zijn uiteraard op de avond zelf ook nog te verkrijgen.
Inschrijven voor het clubfeest kan op verschillende manieren:
 Via onze website www.duff.be !!! Dit is nieuw vanaf dit jaar. Ga hiervoor naar het
inschrijvingsformulier via de menukeuze “Inschrijvingen – Clubfeest” (dit geniet onze voorkeur).
 Of via een mailtje naar feestcomite@duff.be.
 Of vul bijgevoegd inschrijvingsstrookje in en deponeer dit in de rode brievenbus aan de blokhut.
Vermeld zeker ook of je een free podium act wenst te berde te brengen alsook welke personen je wenst te
nomineren voor de titel van “Il Simpatico / Il Simpatica”.
Het verschuldigd bedrag dient gestort te worden op de rekening BE38 4097 5669 0172 van K.A.C. Duffel
met vermelding van “Clubfeest + familienaam”. De inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het
verschuldigd bedrag uiterlijk op zondag 30 september. Let erop dat we bij de kaap van 200 inschrijvingen
deze moeten afsluiten.
Gelieve de betalingen voor het clubfeest en de lidgelden gescheiden te houden a.u.b.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familie / Atleet …………………………………………………………………………………….

O

Schrijft in voor het clubfeest met: …… personen aan 13 €
…… personen aan 20 €

O

Bestelt …..… drankenkaarten aan € 10 per kaart

Eindtotaal: € ………..…...
Dit bedrag dient uiterlijk zondag 30 september gestort te zijn op rekening BE38 4097 5669 0172
van K.A.C. Duffel. Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het bedrag!!
O

Neemt deel met een free podium act
Eventueel naam act: ………………………………………...…………………………………
Eventueel naam groepsleden: ...………………………………………………………………
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...

Genomineerden voor de verkiezingen van Il Simpatico & Il Simpatica (enkel aangesloten leden):
…………..…………………………….

…………..…………………………….

……………..………………………….

…………..…………………………….

………………..……………………….

…………..…………………………….

…………………..…………………….

…………..…………………………….
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