
Clubfeest 

Zondag 23 juni 2019 
Wat?  Een voormiddagje badminton en aansluitend een gezellige barbecue.  
 
 

Wie? Al onze leden, jeugdspelers en hun familie zijn welkom! 
 
 

Wanneer? Zondag 23 juni 2019 van 10.00u tot … 
 
 

Waar? In de sporthal te Stekene en ontmoetingscentrum De Statie 
 
 

Concreet? * 10.00u: Starten wedstrijdjes.  
   Alle deelnemers worden in 2 groepen ingedeeld: goede spelers   
                      en betere spelers. Een team wordt samengesteld door uit elke pot  
                      een naam te trekken. Dit team neemt het dan op tegen een ander  
                      team. Iedere wedstrijd duurt 10 minuten, daarna worden er nieuwe  
                      teams samengesteld.  
        * 12,00u: Einde wedstrijden, tijd om te douchen 
        * 12.30u: Aperitief in ontmoetingscentrum De Statie 
        * 13.00u: Barbecue 
        * 16.00u: IJskar 
 
 

Praktisch? Inschrijven VOOR 14 juni met het inschrijvingsformulier. Zowel voor 
de wedstrijden als voor de barbecue vragen we om vooraf in te schrijven door een 
mailtje te sturen naar karen.relaes@bcstekene.be en/of het inschrijvingsformulier 
in te vullen en het verschuldigde bedrag over te schrijven. Vergeet er ook je keuze 
voor het vlees niet bij te vermelden. Je kan kiezen uit worst, hamburger, saté, steak 
en kipfilet. 
 
 

Hoeveel kost dat? * Meespelen met de wedstrijden: gratis 
                                     * Barbecue: zie tabel op de volgende bladzijde 
       ► overschrijven op rekeningnummer: 001-2895203-23  
                                              met vermelding van je naam. 
 
 

Vragen? Spreek gerust iemand aan van het bestuur! 



Inschrijvingsformulier barbecue: 

 Prijs Aantal Totaal 

Worst € 2 _____ x € 2  € ______________ 

Saté € 2 _____ x € 2  € ______________ 

Kipfilet € 2,50 _____ x € 2,50 € ______________ 

Hamburger € 2 _____ x € 2  € ______________ 

Steak € 3,50 _____ x € 3,50  € ______________ 

Forfait BBQ kinderen 
0-12 jaar (verplicht) 

€ 8 _____ x € 8 € ______________ 

Forfait BBQ volwas-
senen (verplicht) 

€ 11 _____ x € 11  € ______________ 

  Totaal:  € ______________ 

Inschrijvingsformulier tornooi: 

__________________ (naam) schrijft in voor het tornooi. 
 
__________________ (naam) schrijft in voor het tornooi. 
 
__________________ (naam) schrijft in voor het tornooi. 
 
__________________ (naam) schrijft in voor het tornooi. 
 
__________________ (naam) schrijft in voor het tornooi. 
 


