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Ingericht met de medewerking van
het gemeentebestuur

Clubfeest Duffel AC zaterdag 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 gaat ons jaarlijks clubfeest door in zaal “Berkenhof”, Ferdinand Maesstraat 95,
2550 Waarloos. Omdat Duffel AC dit jaar 70 kaarsjes uitblaast, maken we er een extra feestelijke editie van!
Het programma ziet er als volgt uit :
 Vanaf 17u30 uitreiking jeugdtopper en kampioenen bij de jeugd
 FREE PODIUM
 Feestmaaltijd vanaf 18u30
 Verkiezing sympathiekste atleten
 Uitreiking van beloningen en huldigen van kampioenen
 Dansavond voor jong en oud
Op het menu :
 Feestelijke ontvangst met aperitief
 Soep, koud en warm buffet (Breugeltafel)
 Dessert
Hoe inschrijven :
 Vul de strook op de achterzijde in en geef ze aan je trainer of mail naar feestcomite@duff.be voor
dinsdag 1 oktober 2019
 Stort het verschuldigd bedrag voor 1/10/2019 op BE 38 4097 5669 0172 met vermelding
“Clubfeest + familienaam”
 Wacht niet te lang want als de kaap van 180 bereikt is moeten we helaas afsluiten
Hoe maken we het extra feestelijk :
 Trek je allermooiste jurk/pak aan
 Maak een leuke tekening of knutselwerk waarmee we de zaal kunnen versieren en geef ze voor
1/10/2019 af aan je trainer
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Familie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Schrijft zich in voor het clubfeest op 5 oktober 2019 met
………………….. personen -12 jaar x 13 euro = ……………… euro
………………….. personen +12 jaar x 21 euro = …………….. euro
………………….. drankenkaarten x 10 euro = ………………… euro

Eindtotaal: …………………. euro

Aangesloten atleten zijn :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doet mee aan het FREE PODIUM met de volgende act :
……………………………………………………………………………………………..
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