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Svelta Jeugd BBQ - 11 mei 2019
Dag ouders en supporters van onze kampioenen,
Naar goede gewoonte sluiten wij het einde van het voetbalseizoen af met een mega-bangelijke Svelta-BBQ.
Wij hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn om er net zoals vorig jaar een succes van te maken.
De BBQ gaat door op zaterdag 11 mei . Vanaf 17.00u kunnen jullie in de kantine terecht. Omstreeks 18.30u
zouden de eerste hongerigen kunnen bediend worden.
Net als vorig jaar is er opnieuw de mogelijkheid om vegetarisch te bestellen.
We hopen er ook dit jaar een heus feest van te maken voor alle spelers, supporters en sympathisanten, jong en
oud. Er is werkelijk geen enkele reden om die dag thuis te blijven en zelf te BBQ’en.
Onderaan vinden jullie inschrijvingsstrookjes die jullie zo snel mogelijk aan de trainer(s) of afgevaardigden van
jullie ploegjes moeten bezorgen. Hou er aub rekening mee dat de inschrijvingen op zaterdag 4 mei worden
afgesloten .
Tot dan !
Het Jeugdbestuur.
Info en/of vragen :

Guy Van Bergen : 0478/619.194 guy.van.bergen@verla.be

Strookje 1 ( te paraferen door trainer of afgevaardigde, door jullie bij te houden als inschrijvingsbewijs)
(Naam) ……………………………………………………………...van ploeg …………………..……. schrijft in voor de BBQ van 11/05
Menu Volw (kippenfilet, BBQ-worst, saté)
Menu Veggie (groentenburger, falafel-brochette)
Menu Kind (hamburger, chipolatta)
Totaal

………x 20,00 € = ………… €
……...x 20,00 € = ………… €
……...x 10,00 € = ………… €
..………. €


Strookje 2 ( af te geven aan de trainer of afgevaardigde met de centjes !!! )
(Naam) ……………………………………………………………...van ploeg …………………..……. schrijft in voor de BBQ van 11/05
Menu Volw (kippenfilet, BBQ-worst, saté)
Menu Veggie (groentenburger, falafel-brochette)
Menu Kind (hamburger, worst)
Totaal

………x 20,00 € = ………… €
……...x 20,00 € = ………… €
……...x 10,00 € = ………… €
..………. €

