Aanmeldingsformulier Lustrum zomermeeting 2017
Beste Clubleden,
Graag nodiging wij jullie uit voor deelname aan ons 15 jarige Lustrumfeest in Ingen in de Betuwe.
Om alles in goede banen te leiden en om in iederwens tegemoet te kunnen komen,
verzoeken wij jullie deze lijst volledig in te vullen met:
wanneer jullie aankomen en weer vertrekken en wat jullie wensen.
Als dit ingevuld is, mail deze uiterlijk 5 juni naar : meetings@w114w115clubnederland.nl
Na betaling aan onze penninmeester krijgen jullie een bevestiging van deze opgave.
Bij aankomst op de meeting krijgen jullie vouchers van de diverse bestelde onderdelen.

Persoonlijke gegevens

Aankomst & Vertrek

Naam en voorletters:

Komt aan op:

Adres:

Vertrek op:

Postcode / woonplaats:
Mobieletelefoonnummer:

Aantal overnachtingen:

Clublidnummer:

auto

*

Kenteken auto:

auto met caravan
Camper

*
*

Komt met

Inbegrepen bij dag/weekend lustrum meeting:
Zie omschreven in het programma, dit wordt aangeboden door jullie Club.

Niet inbegrepen:
Verblijfskosten:
Bed & Breakfast of hotel overnachtingen, zie bijlage, door jullie zelf te reserveren.

Camping
met caravan, camper of tent, inclusief sanitaire voorzieningen.
standplaats per nacht € 10,00
aantal plaatsen

x aantal nachten

** €

aantal personen
aantal personen

x € 8,00
x € 19,95

** €
** €

aantal personen
aantal personen
aantal personen

x € 8,00
x € 10,00
x € 13,50

** €
** €
** €

aantal personen

x € 8,00

** €

Verzorgingskosten
vrijdag 23 juni 2016
Avondeten op eigen initiatief in /8 clubhuis of restaurant in de omgeving.

zaterdag 25 juni 2016
Ontbijtbuffet /8 clubhuis
Barbecue met 4 consumpties

zondag 26 juni 2016
Ontbijtbuffet /8 clubhuis
Lunch soep / broodjes op de camping
Chineesbuffet

maandag 27 juni 2016
Ontbijtbuffet /8 clubhuis

Totaal bedrag, te betalen aan onze penningmeester.

*** €

Clublid vult zich zelf dit aanmeldingsformulier in met wensenpakket en en mailt deze
naar: meetings@w114w115clubnederland.nl.
* Invullen wat van toepassing ** invullen en zelf het bedrag uitrekenen *** Totaal optellen

Betaling:
Daggasten kunnen gratis deelnemen aan , zie omschrijving. Wel verplicht aanmelden!
De weekend gasten het bedrag van dit aanmeldingsformulier, uitsluitend door overschrijving op
bankrekening: NL23ABNA0627812082 t.n.v. W114W115club Nederland te Geffen.

