
                                                       

Hallo sportieve badmintonners, 

De Grote Club Actie 2019 was dankzij jullie inzet een groot succes. En dit succes verdient 

het om beloond te worden! 

We gaan net als vorig jaar een toffe dag beleven. Dit keer niet in Toverland, maar we gaan 

de grens over naar Bobbejaanland. Op zondag 19 april 2020 gaan we er voor. Houd deze 

zondag vrij in jouw agenda! 

Wanneer je voor de Grote Club Actie 2019 15 of meer loten verkocht hebt, is deze dag voor 

jou gratis. 

Is het je niet gelukt om zoveel loten te verkopen, niet getreurd, je mag toch mee, maar we 

vragen dan een eigen bijdrage voor deze super leuke activiteit. Kinderen van 10 jaar en 

jonger mogen enkel onder begeleiding meegaan. Wil je iemand meenemen: broer/zus, 

pa/ma, vriend(in), etc.? Ook dat kan, degene kan dan gezellig mee, maar mag wel zelf de 

kosten voor deze dag betalen.  

Exacte tijdstippen en overige informatie, zoals bijvoorbeeld wijze van betaling, worden nog 

tijdig bekend gemaakt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je meegaat!! En natuurlijk 

ga je mee, toch ?! 

Geef je dus zo snel mogelijk op! Dan beloven wij jullie wederom een onvergetelijke dag te 

bezorgen bij Bobbejaanland in België op zondag 19 april 2020. 

We vragen nu van je dit briefje uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 in te leveren bij je trainer of 

een email te sturen naar jeugd@bcweert67.nl en je aan te melden. Niet vergeten !! 

Groetjes, het Bobs team 

Aanmeldformulier Bobbejaanland zondag 19 april 2020 ! 

Naam:__________________________________    Ik neem mee: _______  personen 

E-mailadres ouder(s): ______________________ Telefoonnummer ouder(s): __________ 

Handtekening ouder/verzorger: 

__________________________________ 

Om de kosten te drukken willen we graag met eigen vervoer naar Bobbejaanland rijden. We willen 

inventariseren wie (van de ouder(s) (of opa/oma) ons naar Bobbejaanland wil rijden en op wil komen 

halen.  

Ik (naam)_____________________ kan brengen en/of halen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Zitplaatsen/gordels (incl. Chauffeur) voor _______ personen (denk ook aan inzittendenverzekering!) 

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen of mee willen met ons naar Bobbejaanland op zondag 19 april 

2020, meld je dan tijdig af bij één van de commissieleden, maar vóór vrijdag 27 maart 2020. 
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