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   Hubo - onze partner   KBC: BE14 4012 0009 8183 

Clubdag K Reet SK – 20 mei 2017 
 

 

Beste ouders, spelers en supporters, 

 

 

Het voetbalseizoen loopt nu echt naar zijn einde, nog enkele tornooien en dan kunnen we de 

terreinen gaan herstellen en inzaaien. 

 

Jaarlijks organiseerden we onze clubdag en ook dit jaar wensen wij met het bestuur iets te doen 

voor al onze leden. 

  

We verwelkomen iedereen vanaf 13u30 zodat we ten laatste om 14u kunnen starten met een 

nieuwe formule.  Trek maar uw sportieve schoentjes aan.  Het is vanzelfsprekend dat de 

mama’s en de papa’s zich ook kunnen inschrijven!  Inschrijven kan via mail naar 

kreetsk@telenet.be. 

 

Gedurende de hele namiddag voorzien wij ook springkastelen en kan men gezellig bijbabbelen 

in de kantine of rond het veld.  

 

Vanaf 17u30 voorzien wij een BBQ. 

Inschrijven is verplicht en slechts bevestigd na ontvangst van het verschuldigd bedrag, gestort 

op volgend rekening nummer: KBC BE14 4012 0009 8183 met vermelding van de 

naam van de speler(s) + het aantal personen voor kindermenu en volwassene. 

 

In bijlage vindt u de inschrijving voor de BBQ.  Inschrijving vóór 10 mei aub !!!. 

Ter info: Het bestuur biedt de leden tot en met miniemen (U13) gratis een kindermenu aan (let 

wel : deze dienen wel vergezeld te zijn door een volwassene). 

Voor de U15 – U17 – U21 – reserven en eerste ploeg vragen we de prijs van een kindermenu. 

 

 

Hopelijk tot dan. 

 

Het bestuur van K Reet SK 
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Inschrijving BBQ  Clubdag K Reet SK : 

 

Gelieve dit volledig ingevuld terug te mailen naar kreetsk@telenet.be vóór 10 mei. 

 

Wanneer: zaterdag 20 mei 2017 

Waar: op de velden van K Reet SK 

Aanvang: 17u30 
 

Menu 1 volwassene : 15 euro  kipsaté 
    barbecuekotelet 

barbecueworst 
 

 
Menu 2 kindermenu : 10 euro  barbecueworst 

kipfilet 
 

 

Naam gezin : ……………………………………………... 

zal met ………….. personen aanwezig zijn op de barbecue en bestelt hiervoor  

 

….. x 15 euro Menu 1 

…..x 10 euro Menu 1  (voor leden U15/17/21, 1ste elftal en reserven) 

 naam van de speler(s): ………………………………………………………… 

…..x 10 euro Menu 2 

…..x 0 euro Menu 2 (voor leden tot en met U13) 

naam van de speler(s): ………………………………………………………… 

 

Totaal te betalen bedrag : …………………euro 

 

Inschrijven is verplicht vóór 10 mei en slechts bevestigd na ontvangst van het verschuldigd 

bedrag, gestort op volgend rekeningnummer: KBC BE14 4012 0009 8183  met vermelding 

van de naam van de speler(s) + het aantal personen voor kindermenu en 

volwassene. 

  
Latere inschrijvingen kunnen wij om organisatorische redenen niet aanvaarden. 
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