Het is weer tijd voor ons jaarlijkse paasweekend,
dit keer gecombineerd met de ALV welke op eind
van de zaterdagmiddag plaatsvindt op camping de
Zandkuil te Heerde.
Koffie en thee worden door de club verzorgd. Overige dranken gaan het weekend op de bekende DYC
barkaarten, tijdens het evenement verkrijgbaar. Op
zaterdag is er weer na afloop van de ALV een barbecue die door de club gratis aan leden beschikbaar
wordt gesteld evenals gratis drinken. Gelieve zelf
voor dit weekend een prettige stoel, koffiebeker,
borden en bestek mee te nemen.

Voor onderstaande prijzen faciliteert de DYC lunch
en ontbijt op zaterdag- en zondagochtend.
Normaliter wordt er op vrijdagavond gezamelijk
wat te eten gehaald, voor ieders eigen rekening, die
gezamelijk genuttigd wordt.

Ik kom alleen maar voor de ALV:  JA  NEE

Kenteken voertuig: ____________________________

Ja, ik wil graag deelnemen en arriveer op:

Telefoon nummer: ____________________________

 Vrijdag

Dieetwensen: _________________________________

 Zaterdag

De uiterste inschrijfdatum is 8 april a.s., uw inschrijving is compleet als u onderstaand formulier ingevuld heeft opgestuurd per mail naar
ac@ya126.nl en uw betaling heeft overgemaakt op
NL67INGB0006779308 t.n.v. DAF YA126 CLUB te
Heumen.

Naam: _______________________________________

_____________________________________________

Lidnummer: _________________________________

_____________________________________________
Tarief

Totaal

Inschrijfgeld personen ouder dan 12 jaar

€  10

€   

Kinderen jonger dan 12 jaar

€   0

€      0

Aantal leden, BBQ:

€   0

€      0

Aantal donateurs, niet-leden, kinderen vanaf 12 jaar, BBQ:

€  15

€   

Aantal kinderen onder 12 jaar, BBQ:

€   0

€      0

zaterdag

BBQ

Omschrijving

Aantal

Totaal

0

€       

0

0

0

Tevens rest ons de vraag, elk evenement hebben we als club behoefte aan zaken zoals boogtent, banken,
tafels, koelkasten e.d.. Heeft u nog dergelijke of aanverwante zaken die u eventueel mee kan nemen en
ter beschikking stellen aan de club tijdens dit weekend, laat het onderstaand weten?

 Ja, ik wil deelnemen aan de DYC-evenementen whatsapp groep*
*Dit is een appgroep ten behoeve van evenementen waar u afspraken kunt maken om samen op te rijden of zaken mee te nemen. Ook kunt u
achteraf makkelijk foto’s delen. Uw deelname aan deze groep kunt u ten alle tijde zelf beëindigen door deze te verlaten.
Let op: Geen plastic bestek / drinkgerei aanwezig, eigen spullen meenemen!

