Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge
Sportdiscipline: Atletiek – Beachvolleybal – Biljart – Bowling – Mountainbike – Petanque –
Schaken - Volleybal – Voetbal – Wielrennen – Zaalvoetbal – Zwemmen

Aangesloten bij: BDC - VDSB - Nowedo - Sporta - Brugse Sportraad - ICSD - EDSO KBVB - VZB

Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 november 2013
met DOC Den Arend
Beste leden KSKD Brugge en DOC Den Arend,
U wordt vriendelijk uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend bij te wonen
op zaterdag 23 november 2013 in ons vertrouwde lokaal DOC “Den Arend” Arendstraat 34B te Koolkerke - Brugge.
Het is voor alle leden aangewezen om aanwezig te zijn, zodat iedereen hun voorstellen, punten, opmerkingen kan indienen of
zeggen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Op die dag organiseert in de namiddag eerst PC Den Arend een kampioenenbanket van maandelijkse petanque met hun leden.
Daarna vullen we ons buikje vol met Klaaskoeken (met of zonder rozijnen) met kaas of hesp + koffie of warme
chocomelk (gratis en enkel voor leden van K.S.K.D. Brugge + DOC Den Arend).

Om duidelijkheid te brengen, vragen wij wel om zich in te schrijven voor de gratis leden zodat wij

het juiste aantal personen weten! (leden DOC Den Arend zijn leden van kaartersclub, teerlingclub,
petanqueclub).
Programma :
12u00
18u00

Kampioenenbanket Petanqueclub Den Arend (afzonderlijke uitnodiging en programma PC Den Arend)
Einde Banket en prijsuitreikingen, daarna gezellig babbelen & muziek

19u00
20u15

Koffie of warme chocomelk met klaaskoeken met kaas of hesp
Algemene Ledenvergadering K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend
(extra bestuurskandidaat gevraagd voor KSKD Brugge Sport tot 2014)

21u00

Darts  wedstrijd met geldprijzen voor alle leden. Inleg: 2€ p.p. (prijzenpot 50 Euro + extra aantal inleg)

Algemene Ledenvergadering

Hopend u te mogen begroeten op 23 november!
Namens het bestuur van K.S.K.D. Brugge en DOC Den Arend


Inschrijvingsstrookje KOFFIE of WARME CHOCOMELK MET KLAASKOEKEN op 23 november 2013.
Naam:

……………………………………………………………………………………………. schrijft zich in voor ………….. (aantal) personen.


Koffie

x ………. pers.

=

………. pers.



Warme chocomelk

x ………. pers.

=

………. pers.



Klaaskoeken

x ………. pers.

=

………. pers.



Klaaskoeken met rozijnen

x ………. pers.

=

………. pers.



Kandidaat bestuur KSKD Brugge Sport tot 2014

of

of

Stuur de inschrijving door naar Jenny Schotte, Blekerij 14 te 9800 Zeveren (Deinze) ofwel via e-mail: jen.s@telenet.be
ten laatste 15 november 2013.

