
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sprang-Capelle, 18 maart 2015 

  

  

Beste vrijwilliger/vrijwilligster,

 

Onze sportvereniging kan niet bestaan zonder al onze led

personen en bedrijven zijn erg belangrijk voor onze sportvereniging. 

 

Maar wij zijn natuurlijk ook heel e

 

Om al onze vrijwilligers te bedanken voor 

daarom op vrijdag 27 maart 201

zijn alle vrijwilligers van harte welkom met zijn of haar partner

 

Op deze avond zullen vanaf 20:00 uur in onze kantine 

klaar staan. Omdat we graag willen weten wie er zullen 

om zo snel mogelijk een reactie per e

in de kantine.  

 

Mochten wij onverhoopt nog vrijwilligers vergeten

Gelukkig heeft onze sportvereniging veel vrijwilligers en wij willen natuurlijk niemand v

 

Graag zien wij u vrijdagavond 27

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Wagemakers                             

Bestuur SV Capelle    

Vrijwilligersavond 

 

Naam:   

Mijn partner komt ook mee: 

Reactie uiterlijk zondag 22
 

Reactie per e-mail naar  marcel.wagemakers@home.nl

U kunt deze strook ook inleveren achter de bar 

     

     

 

, 

bestaan zonder al onze leden, vrijwilligers en sponsoren. Al deze 

personen en bedrijven zijn erg belangrijk voor onze sportvereniging.  

heel erg trots op al onze vrijwilligers! 

te bedanken voor de goede inzet voor onze sportvereniging organiseren wij 

15 een gezellige avond in onze kantine. Op deze “vrijwilligersavond” 

zijn alle vrijwilligers van harte welkom met zijn of haar partner. 

vanaf 20:00 uur in onze kantine de hapjes, drankjes en de muziek

graag willen weten wie er zullen komen op deze avond

zo snel mogelijk een reactie per e-mail te geven of onderstaande strook in te leveren 

Mochten wij onverhoopt nog vrijwilligers vergeten, willen wij jullie vragen om ons dit door te geven

Gelukkig heeft onze sportvereniging veel vrijwilligers en wij willen natuurlijk niemand v

27 maart 2015 op ons Mandemakers sportpark

                             Reactie uiterlijk zondag 

 

rijwilligersavond vrijdag 27 maart 2015 

 

 ________________________________________

   Ja   Nee 

22 maart 2015 

marcel.wagemakers@home.nl   (mail is onze voorkeur). 

achter de bar in de kantine.  

 

    

     

en, vrijwilligers en sponsoren. Al deze 

e sportvereniging organiseren wij 

Op deze “vrijwilligersavond” 

de hapjes, drankjes en de muziek voor jullie 

op deze avond, willen wij u vragen 

onderstaande strook in te leveren achter de bar 

willen wij jullie vragen om ons dit door te geven. 

Gelukkig heeft onze sportvereniging veel vrijwilligers en wij willen natuurlijk niemand vergeten!          

sportpark! 

zondag 22 maart 2015 

___________________________________________________ 


