Blauberg, november 2017

Beste zwemmer, zwemster en/of aanhang,

Het einde van het jaar nadert, en dan komen we gewoontegetrouw met onze
jaarlijkse zoektocht naar teerfeest-meevierders.

Voilà, hier zijn we dus; via deze brief willen we jullie hierover wat meer info
verschaffen. En hopelijk beslis jij en/of je aanhang dan na het lezen van dit
bericht, dat je toch echt niet anders kan dan meefeesten. Want, zeg nu zelf,
zoiets wil toch geen waterrat missen?

Wanneer:

Zaterdag 13 januari 2018

Waar:

Parochiezaal Blauberg (achter de kerk)

Uur:

18 uur

Wat:

Teveel om op te noemen, maar we zullen hieronder een poging doen:
•

Aperitiefje (we moeten toch goe beginnen … ☺)

•

Ledenvergadering waarin u – hopelijk – een antwoord krijgt op
alle vragen die je hebt, of die je reeds in de zwembadgangen
hoorde.

•

Overheerlijk diner (winterbbq + dessert)

•

Bekendmaking van de clubkampioen, records,…

•

Discobar met swingende muziek

•

…

Wil je dit niet missen?
Terecht! Dan kan je je inschrijven tot 30/12/2017 door een mailtje te sturen
naar feest@zwemclubdelfino.be met vermelding van naam, aantal volwassenen,
aantal kinderen (tot 12 jaar ) en totaal te betalen bedrag.
Weet wel, inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag
op volgend rekeningnummer: BE05 8002 2020 9175
Leden betalen uiteraard niets, niet-leden betalen voor dit alles het luttele
bedrag van 20 €. Voor kinderen (tot 12 jaar) die geen lid zijn rekenen we 12,50 €
aan. Hierin zit dus het aperitief, diner, 2 drankbonnen en het dessert.
Drankbonnen kan je ter plaatse nog aankopen om je dorst de rest van de avond
onder controle te houden.

Hopelijk zijn jullie zoals andere jaren weer talrijk aanwezig, en wordt het weer
een avond om nooit te vergeten! Ook onze nieuwe leden heten we natuurlijk van
harte welkom!

Tot dan,
Groeten,
Het bestuur en het feest comité van Delfino!

