
 
 

    FEESTJE!!!  
Waarom:  Laatste wedstrijddag seizoen 2015-2016 

  Huldiging Kampioenen en Jubilarissen. 

Wanneer:  Zaterdag 23 april vanaf 20 uur tot ………..?? 

Voor wie:  Alle leden, partners, ouders, familie en  

vrienden/supporters van VC S.E.C. 

Waar:  “Amstel XP Polfermolen”, Plenkertstraat 50, te Valkenburg 
 

 
 

   

  

 

 

 

 
 

 
 

 

Keuze eetbuffet: 

Pastabuffet compleet á € 12,50 p.p.:  

Buffet met keuze uit pasta bolognese, Carbonara, Lasagna, verse salades, brood, gemalen kaas en kruidenboter. 

Pastabuffet kinderen t/m 10 jaar á € 5,00 p.p.: 

Eetbuffet kinderen á € 5,00 p.p.: Friet met snack (frikadel/kroket) 

 

 

 
                          
Inschrijfformulier: Einde-competitieseizoen-feestje zaterdag 23 april 2016 
Naam: ……………………………………………… komt wel/niet naar het feestje van VC S.E.C bij AMSTEL XP. 

Ik neem ……………(aantal) personen mee. Mijn introducés zijn ………………………………………………(namen) 

Ik/We neem wel/niet deel aan het eetbuffet. 

Voor mij/ons s.v.p. reserveren: 

……. (aantal personen) Pastabuffet compleet á € 12,50 p.p. 

……. (aantal personen) Pastabuffet jeugd t/m 10 jaar á € 5,- p.p. 

……. (aantal personen) eetbuffet kinderen frites met snacks á € 5,- p.p. (voor jeugd) 

We willen de laatste wedstrijddag van het seizoen graag gezellig met z’n allen 

afsluiten. Daarom hebben we een feestje georganiseerd bij  

AmstelGoldRace Xperience. 

Na afloop van de wedstrijden (omstreeks 20:00 uur)  

verwachten we iedereen op deze locatie.  

Voor de liefhebber(s) staat hier (vanaf ca. 21:00 uur) een heerlijk Pastabuffet 

klaar (aanmelden via onderstaand formulier). 

 

Tijdens de avond zal er uiteraard gezellige muziek te horen zijn.  

Verder worden eventuele kampioenen (Dames 1 en heren 2 zijn vol in de race) 

en jubilarissen gehuldigd. 

 

Jubilarissen: 

Ruud Janssen 40 jaar lid 

Esmée Simons, Niels Marx en Youri Janssen 12 ½ jaar lid 

 

In verband met het eten en overige catering, willen wij graag weten met 

hoeveel mensen we zullen zijn en wie hier gebruik van wil maken. 

Meld je dus snel aan via onderstaand strookje. 

S.v.p. vóór 10 april inleveren 

bij Marieke Custers, Iris Mullenders of Ruud Janssen. 

Of mail naar activiteiten@vcsec.nl 

 

Groetjes van de activiteiten-commissie 

s.v.p. bij 
aanmelding 
eetbuffet 
afrekenen. 
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