Uitnodiging clubactiviteit
Beste leden,
Zaterdag 2 juli organiseert Taekwondo Eindhoven een uitje om samen gezellig het seizoen (bijna) af
te sluiten. We hebben in Beek en Donk een leuke activiteit gevonden.
• Voor kinderen (vanaf 7 jaar) en volwassenen is er een heuse lasergame activiteit.
• Voor kinderen jonger dan 7 jaar (of voor kinderen die lasergamen te spannend vinden) is er
midgetgolf en een speeltuin.
We beginnen om 14.00 uur. Het adres is Parklaan 2 in Beek en Donk (de
Dorpstuin).
We gaan dan lasergamen / golfen en naderhand drinken we een ranja’tje
en eten we een zakje chips. Overige versnaperingen zijn voor eigen kosten.
Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen.
➢ De eigen bijdrage voor het lasergamen is voor leden €10,00 en voor niet-leden €15,00.
➢ De eigen bijdrage voor het midgetgolf is voor leden €5,00 en voor niet-leden €7,50.
➢ De bijdrage(s) word(t)(en) automatisch geïncasseerd door onze penningmeester.
Dit geprinte formulier moet uiterlijk zaterdag 25 juni worden ingeleverd bij Ian of Agnes. Het
formulier mag ook digitaal worden opgestuurd naar info@taekwondo-eindhoven.nl waarbij het van
belang is dat er een digitale handtekening wordt vermeld. Leden jonger dan 18 jaar moeten
toestemming hebben van hun ouders.
Mochten er vragen zijn, dan horen we die graag!
Met vriendelijke groet,
Namens de activiteitencommissie van Taekwondo Eindhoven
Agnes (06-30667881)
NB: Er worden foto’s gemaakt. Als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s op social media (website, fb,
insta) graag doorgeven via het onderstaande strookje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam lid: ___________________________________________ Huidige leeftijd: ______________

Aantal deelnemers lasergame, lid

Aantal deelnemers midgetgolf, lid

Aantal deelnemers lasergame, niet-lid

Aantal deelnemers midgetgolf, niet-lid

Emailadres / telefoonnummer: ________________________________________________________
Door dit formulier te ondertekenen geef ik, als lid of in het geval van minderjarigheid van het lid als
ouder/verzorger, toestemming aan Taekwondo Eindhoven om de bijdrage conform de ingevulde
deelname middels automatische incasso te incasseren.
Handtekening
en naam

