Secretariaat:

Jan en Irene van Raak
H. van Bronckhorstlaan 1, 5706 MR Helmond
j.vanraak@chello.nl

e-mail:

Penningmeesters: Jan en Dorry van Minderhout
Borghoutspark 6, 5502 JZ Veldhoven
e-mail:
jpmvanminderhout@onsbrabantnet.nl
AANMELDINGSFORMULIER
BIOD Weekend 2018 van 7 september t/m 9 september te Groesbeek. (Gelderland)
Naam

………………………………………………………………………

…………………………….

Adres

…………………………………………………………………………………………………………

Postcode

…………………………………..

Woonplaats …………………………………………..…....

Telefoon

…………………………..……....

E-mailadres …...……………………………………………

BIOD type

…………………………………..

BIOD- kentekennummer ……………………………………

Bouwjaar

………………………………….

Auto- kentekennummer ………………..………………….

Aantal volwassen personen …….………………
Aantal kinderen ………………………………….

Leeftijd(en)

….…………………………………………….

Heeft u speciale dieetwensen? ……………………….……………………………………………………………..
Aantal overnachtingen per caravan (max. 2)……………………………………….x € 14,00

= €....…….…

Aantal overnachtingen huisdier(en) ………….. …………………………………..x €

= €…0.0….

0,0

Kosten verrassingsmenu, incl.1 x drank p.p. aantal personen volwassen…….. x € 20,00

= € .............

Kindermenu frites + kroketten, ijs en drankje……………………………………….x €. 9,00

= €………

Bedrag voor de vaste kosten per equipe :

€ 30,00 +

TOTAALBEDRAG

€ …………

Op vrijdagavond zijn wij met ………………personen aanwezig. (vraag ivm. met catering)
Op zondagmorgen zijn wij met…………….personen aanwezig. (vraag ivm. met catering)
Weekendprijs voor 2 personen x 2 nachten + 2 x menu + vaste kosten = € 98,00
Het totaalbedrag is door mij overgemaakt op rekening NL 72 INGB 0687213266 t.n.v. J. van Minderhout te
Veldhoven o.v.v. BIOD weekend. (bic INGBNL2A)
In verband met het tijdig verwerken van uw deelname verzoeken wij u dit (ingevulde) formulier en uw betaling
voor 1 augustus 2018 op te sturen. Uw aanmelding wordt verwerkt na ontvangst van uw betaling.
O Stuur mij de bevestiging van aanmelding per post.
O Stuur mij de bevestiging van aanmelding per E-mail. ( dit is onze voorkeur)
Kruis svp uw wens aan.
Toelichting op de kosten.
De vaste kosten worden gevormd door:
 algemene kosten (postzegels, drukwerk, vervoer, website)
 recreatieruimte + geluidsinstallatie.
 koffie/thee + iets lekkers op vrijdagavond en zondagmorgen.
Dit formulier sturen naar Jan en Dorry van Minderhout. Per E-mail of per post naar keuze.

