BESTUURSINFORMATIE
Gemengde Dagtocht “MODERNSTE HAVEN VAN EUROPA” op vrijdag 10 mei 2019
Voorwaarden voor de dagtocht zijn:
• Er rijdt één bus en alleen als die vol is.
• Bij inschrijving de kosten voor de dagtocht zijn overgemaakt met vermelding van het
verenigingsnummer en de dagtocht “modernste haven van Europa” op rekening van
NL27INGB0002103464 t.n.v. V.V.G.V te Rijswijk.
• Toewijzing vindt plaats in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling
van de kosten.
• Annulering met restitutie van het betaalde bedrag/kosten na 7 mei 2019 is niet mogelijk!
Wat kost het?
De kosten voor deze dagtocht zijn inclusief entree eten en een drankje:
• voor leden van V.V.G.V. € 55 p.p.;
• voor introducés € 57,50 p.p.
Let wel: meerdere drankjes zijn bij het eten voor eigen rekening.
Inschrijving
U vindt het inschrijfformulier voor deze dagtocht op bladzijde 14 van deze Nieuwsbrief.
Opstapplaatsen.
1e Opstapplaats: Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk.
Instappen/vertrek: 10.15 uur.
e
2 Opstapplaats:
Prinssessegracht (hoek Prinsegracht) Den Haag.
Instappen/vertrek: 10.45 uur
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Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden
(V.V.G.V.)

Inschrijfformulier

Gemengde Dagtocht “MODERNSTE HAVEN VAN EUROPA“
op vrijdag 10 mei 2019
Ondergetekende meldt zich aan en/of met eventuele introducé(s)
voor de gemengde dagtocht ” MODERNSTE HAVEN VAN EUROPA” op vrijdag 10 mei 2019.
Naam lid V.VG.V.:……………………………………… Naam Introducé(s):………………………………….
Adres:…………………………………………………………Postcode:…………………………………………………
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………
Bereikbaar op telefoonnummer(s):……………………………………………………………………………….
Aankruisen gewenste keuze m.b.t. maaltijd
☐
☐
☐
☐

of

of

Kop soep, tomaten van Dukker Tomaatjes met kaasstengel.
Stellendamse vissoep met kaasstengel.
Gefrituurde kip met frietjes, met groenten en cashew noten.
Kibbeling met remouladesaus, frietjes en salade.

Aankruisen gewenste opstapplaats.
☐

Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk
Instappen/vertrek: 10.15 uur

☐

Prinssessegracht (hoek Prinsegracht) te Den Haag
Instappen/vertrek: 10.45 uur

Hij/Zij verklaart akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden voor de dagtocht
en heeft met vermelding van het verenigingsnummer en gemengde dagtocht
“MODERNSTE HAVEN VAN EUROPA” het bedrag € ……….overgemaakt
op rekening NL27INGB0002103464 t.n.v. V.V.G.V. te Rijswijk
Datum: _________________________________Handtekening:_____________________________

Dit formulier na invulling en ondertekening zenden naar:
Voorzitter V.V.G.V., Sir Winston Churchilllaan 370-F012,
2285 SJ Rijswijk of per email: r.bernasco@ziggo.nl
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