
BVKD

 

Hoe laat 20:00 uur – 20:15 uur binnenkomen
 Om 20:30 uur gaat de deur op slot!

 Ontvangst met een bubbeltje

Tot hoe laat  01:.00 uur is het over en sluiten

Voor wie  Alle BVKD-leden vanaf 18 jaar (peildatum lid zijn: 1-1-2018)

Wat kost het Voor BVKD-leden is het gratis. Maximaal 1 extra introducé per lid.
 Een introducékaart kost € 25,00.  LET OP: daarop is één uitzondering, 

de directe partner van een BVKD-lid betaalt slechts € 10,00.

 Kaarten worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar

Wat krijgt u ervoor Een mooi feest!
	 Gratis	drank	(binnenlands	gedistilleerd),	hapjes	en	een	buffet	waarbij	

ook saté.
 Een DJ en wat ander bescheiden vermaak.

Wat te doen	 Vul	het	bijgevoegde	inschrijfformulier	in	en	maak	indien	nodig	het	geld	
over op rekening NL04 INGB 0005 6315 74 t.n.v. Bowlingvereniging 
T Karrewiel Delft

 
 Uw inschrijving dient uiterlijk 1 september 2018 binnen te zijn

 In september worden de kaarten (na betaling!!!) tijdens de leagues 
uitgedeeld of per post thuis bezorgd

 ZONDER KAART KOMT U ER NIET IN!

Beste leden,

Het zit er aan te komen. Het 35-jarig feest gaan we weer vieren!
Hieronder meer informatie over het feest en het jubileumtoernooi - dag voor oud leden.

Feest!!!
Wanneer Zaterdag 15 september 2018

Waar De Brasserij
 Brasserskade 2-A
 2612 CE  Delft



BVKD

Voor wie alle BVKD-leden en oud-leden

Opzet Beste Bal

Hoe net zoals 10 jaar geleden gaan we de series ter plekke indelen. We  
proberen zoveel mogelijk leden en oud-leden aan elkaar te koppelen.

 Twee games, twee spelers per baan. Hcp 80% van 200.

	 geen	finale,	geen	serieuze	prijzen

Wat kost het € 7,50 inclusief een klein aandenken

Buffet	 vanaf	16:00	staat	er	een	buffet	klaar
 kosten € 7,50 per persoon inclusief 2 consumptiemunten 

apart inschrijven hiervoor!

Heb je contactgegevens van oud-leden: geef het door!!!

JUBILEUMTOERNOOI 
dag voor oud-leden

Wanneer zondag 26 augustus 2018

Waar Gasterij ’t Karrewiel natuurlijk!

Hoe laat waarschijnlijk vanaf 12:00 uur (dat ligt aan het aantal deelnemers,  
verdere informatie volgt)

	 ontvangst	met	koffie	en	gebakje

Contactgegevens:
Aanmelden oud-leden
35jaarbvkd@ziggo.nl
Liesbeth: 015-2158344

Inschrijven jubileumtoernooi
sportcommissie@bvkd.nl

Alles over het feest
35jaarbvkd@ziggo.nl

Betalingen voor het feest
penningmeester@bvkd.nl


