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Zoersel, augustus ’13

Beste leden en sympathisanten,

September nadert. Dat betekent dat het nieuwe sportseizoen er aan komt en
dat we er binnenkort met z’n allen terug invliegen.
Zoals elk jaar starten we met onze grote clubbarbecue op zaterdag
7 september.. Een uitnodiging en inschrijvingsformulier vinden jullie in
bijlage. Deze jaarlijkse barbecue is de belangrijkste bron van inkomsten voor
onze club. We rekenen dan ook op jullie om massaal reclame te maken bij
familie, vrienden, buren en wie dan ook zodat het evenement een reuze
succes wordt. En uiteraard is een helpende hand ook altijd welkom!
Een goede BBQ betekent dat we de lidgelden laag kunnen houden,
nieuw sportmateriaal
riaal kunnen aanschaffen indien nodig en af en toe
een extra activiteit voor alle leden kunnen organiseren.

Tot op één van onze activiteiten!

Marc Somers,
Voorzitter
Gsm: 0474 971645
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Lidmaatschap

SCABAZOE en G.S.F.

van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014
1ste lid van het gezin 40 EUR
2de lid van het gezin 35 EUR
3de lid en volgende 25 EUR
Inbegrepen: lidgeld Scabazoe, lidgeld en verzekering via de gezinssportfederatie GSF.

Gelieve uw lidgeld te betalen voor eind augustus of ten laatste
op onze startBBQ.
Opgelet : heel wat ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van een sportvereniging
terug. Ook het lidgeld van Scabazoe komt hiervoor in aanmerking

Noteer ook alvast volgende data in je agenda!
Maandag 2 september 2013: start zitvolleybal
Zondag 15 september 2013: s
start
tart sportsprinkels

Vrijdag 14 februari tot zondag 16 februari 2014:
2014
sportweekend in KFH Maasmechelen

