
 

 

  

KGS Bree-Beek viert feest: Familiedag   

Zondag 9 juni 2019 (Pinksteren) 

 

Het jeugdbestuur van KGS Bree-Beek nodigt elk team, elke speler met zijn familie, 

iedere medewerker en alle sympathisanten uit, op de jaarlijkse afsluiter van het 

voetbalseizoen en dit op zondag 9 juni 2019 vanaf 18.00 uur tot … 

We hebben dit jaar opnieuw gekozen voor volgende formule, namelijk frieten met snacks 

en sauzen naar keuze en dit à volonté. Voor personen die halal wensen, gelieve dit te 

noteren op onderstaand strookje. 

Meld je aan bij het binnenkomen. Iedere, vooraf ingeschreven deelnemer, ontvangt één 

bon bij aankomst. Met deze bon verkrijg je dan 1 friet en 1 snack. Om alles vlot te laten 

verlopen, kan er niet in groep besteld worden, maar dus per persoon.  

De jongste groepen mogen eerst aanschuiven en dit vanaf 18.30 uur. 

Wanneer iedereen zijn bon ingewisseld heeft (na de eerste ronde), kan men à volonté 

eten ter plaatse. Er zijn geen afhaalfritten (snacks) te bekomen. 

Dit alles kunnen we jullie aanbieden aan: 

5 euro voor jongeren tot en met 8 jaar, 7 euro voor jongeren vanaf 9 jaar tot en met 

14 jaar, 8 euro voor iedereen ouder dan 14 jaar 

Alle consumpties worden aangeboden aan slechts 1 euro. Inschrijven kan alleen maar 

door onderstaand strookje in te vullen en tijdig te bezorgen, samen met het 

verschuldigde bedrag, aan de trainer/afgevaardigden/coördinator van de betreffende 

ploeg of iemand van het jeugdbestuur en dit voor zaterdag 1 juni 2019 (laatste 

tornooidag KGS Bree-Beek). 

Van harte welkom! 

Jeugdbestuur KGS Bree-Beek 

 
Strookje te bewaren: 

 
Inschrijvingsstrook KGS Bree-Beek-familiefeest zondag 9 juni 2019 

 
Familie: ……………………………  Trainer:………………………………Telefoon/GSM: …………………………………  Ploeg: U...... 
 
Aantal deelnemers aan €5,00: … x €5,00 = € … 
Aantal deelnemers aan €7,00: … x €7,00 = € … 
Aantal deelnemers aan €8,00: … X €8,00 = € … 
 

 
Totaal:                                                                 =  …       euro 
 

 
Strookje af te geven: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inschrijvingsstrook KGS Bree-Beek-familiefeest zondag 9 juni 2019 

 
Familie: ……………………………  Trainer:………………………………Telefoon/GSM: …………………………………  Ploeg: U...... 
 
Aantal deelnemers aan €5,00: … x €5,00 = € … 
Aantal deelnemers aan €7,00: … x €7,00 = € … 
Aantal deelnemers aan €8,00: … X €8,00 = € … 
 

 
Totaal:                                                                 =  …      euro 
 

 


