Aanmelden Carnavalsoptocht
Maandag 28 februari 2022
We willen jullie ook dit jaar weer uitnodigen om deel te nemen aan de carnavalsoptocht.

Het thema is: COWBOY
Door de onzekerheid of de optocht door zou gaan, is er te weinig tijd voor ons om zelf de kostuums te naaien.
Daarom zijn wij genoodzaakt de kleding te kopen en moeten we de prijs iets verhogen. We gaan nu op inkoop en kunnen nog
niet precies aangeven hoe het kostuum er uit komt te zien. Deze info volgt zo spoedig mogelijk.

Schriftelijk aanmelden tot uiterlijk 15 december!
In verband met het inkopen van de kostuums dienen wij tijdig het aantal deelnemers te inventariseren.
De aanmelding dient uiterlijk op deze datum binnen te zijn, latere aanmeldingen kunnen wij niet meer van deelname
garanderen. Aanmelding is pas definitief na betaling!
Kosten voor deelnemers vanaf 13 jaar zijn € 30,-.
De kosten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar bedraagt € 20,- tot en met 3 jaar is gratis.
Hiervoor krijg je een kostuum, drank in de optocht en broodjes in de kantine.
Aanmelding en betaling:
- contant samen in een enveloppe met aanmelding
- aanmelding afgeven op de onderstaande adressen en via een “tikkie” kan de betaling dan
worden voldaan, gebruik hiervoor de volgende link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SGtghw5PTCOzkgKBsA6x5Q
Betaling kan ook via het scannen van bijgaande QR code.

We hopen dat de omstandigheden zo blijven en dat de optocht door kan gaan, hierbij zijn wij echter afhankelijk van de dan
geldende corona maatregelen.
Het zou toppie zijn als jullie allemaal weer mee gaan en we er een gezellige optocht van kunnen maken.

Vriendelijk uitnodigend,
De carnavalscommissie
_______________________________________________________________________________________________

Aanmeldformulier op volgende pagina!

Aanmelding deelnemers
Naam………………………………….……………………………………………………………………
Voornamen……………………………………………………………………………………………..
Leeftijd kinderen……………………………………………………………………………………..
Confectiematen.……………………………………………….……………………………………..
Mobiel tel nummer…………………………………………………………………………………
E-mailadres ………………..………………………………………………………………………….
Kinderen van 0 t/m 3 jaar: gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 20,Vanaf 13 jaar: € 30,-

TE BETALEN BEDRAG: ………………………….

Het aanmeldingsformulier dient per envelop uiterlijk 15 december ingeleverd te worden bij één van de
volgende adressen: Clubhuis Sportclub’25
Miranda Hodiamont, Emmastraat 17 (06-27360146) of Ellen Loozen, Rosaliestraat 10 (06-30219394)

