
 
Leden en partner:                .    x €  12.50 p.p. = € - 
Inwonende kinderen boven 10 jaar:   x €    9.00 p.p. = € 
Inwonende kinderen onder 10 jaar:    x €    7.00 p.p. = € 
Introducés/bemanning:                x €  17.50 p.p. = € 
Introducés/kinderen 10 jaar en ouder  x €  12.00 p.p. = € 
Introducés onder de 10 jaar         x €    9.00 p.p. = €                  
                                                    Totaal       €   

 

  
 

Uitnodiging sluiting Vaarseizoen WSV "de Eendracht" zaterdag 15 oktober 2022 
 

 
Op 15 oktober 2022 is de sluiting van het vaarseizoen van de vereniging. 
 
Deze keer is er geen activiteit aan het begin van de middag, want de animo hiervoor is ieder jaar 
minder en het kost heel erg veel voorbereiding. De inspanningen wegen niet meer op tegen het aantal 
deelnemers. Wel zijn er iedere keer veel leden die komen voor de gezelligheid aan het einde van de 
middag en dat is uiteindelijk toch het hoofddoel. Vooral een gezellige afsluiting van het seizoen. 
 
Uiteraard kan er wel worden gevaren op eigen gelegenheid en dan zien we iedereen aan het einde 
van de middag graag in het Maatjeshuis. 
 
We sluiten het vaarseizoen af met een gezellige bingo, een borrel en een heerlijk buffet. Voor de 
kinderen is er een springkussen. 
 
Voor deelname dient u per lid de antwoordstrook in te vullen met het aantal deelnemende personen + 
de bijbehorende bijdrage. 
 

Inleveren op het havenkantoor uiterlijk zaterdag 8 oktober 
Kerkemaat 12 

 
Het programma  

 
15:30 uur Ontvangst en borrelen in het Maatjeshuis  
16:00 uur bingo met leuke prijzen  
17:15 uur verrassing voor de aanwezigen 
17:30 uur Buffet 

Bijdrage: 
 

Leden en partner:                    €  12.50 p.p. 
Inwonende kinderen boven 10 jaar:   €    9.00 p.p. 
Inwonende kinderen onder 10 jaar:   €    7.00 p.p. 
Introducés/bemanning:               €  17.50 p.p. 
Introducés/kinderen 10 jaar en ouder €  12.00 p.p.  
Introducés onder de 10 jaar         €    9.00 p.p.   
 
Evenementencommissie WSV de Eendracht 
___________________________________________________________________________ 

 

Inschrijfformulier sluiting vaarseizoen zaterdag 15 oktober 2022 
 
Naam lid:       ……………………………………….. 
 


