
Fondclub Antwerpen. 

 

        Beerse, postdatum. 

 

Beste Liefhebber, 

 

Fondclub Antwerpen wenst u en uw familie een gezond, rustig en 

succesvol 2018  

 

Op zondag 04 februari 2018, heeft de jaarlijkse algemene vergadering 

plaats, die voorafgegaan wordt door een etentje. De vergadering 

omvat; het overzicht 2017, de voorstelling programma 2018, het 

panelgesprek, de bonverkoop en het uitreiken van de criteriumprijzen 

2017, we sluiten af met een gratis tombola. 

 

Fondclub Antwerpen nodigt al zijn ereprijswinnaars, kampioenen en 

laureaten uit om gratis deel te nemen aan dit buffet, sympathisanten 

en vrienden kunnen ook deelnemen mits het betalen van € 25,00. (Ter 

plaatse betalen) 

Iedereen is welkom vanaf 14.00uur. (Na het eten) 

 

Locatie; parochiecentrum “De Zandfluiter” Tulpenlaan 1

 Wechelderzande 

Deuren vanaf 11.30uur. Welkomst drink 70 jaar Fondclub 

. 

Stipt aan tafel om 12.00 uur, 2 buffetten staan weer ter 

beschikking. 

 

Het keuzemenu omvat: 

Starter  soep met balletjes + brood 

Hoofdschotel keuze uit; tongscharrolletjes in wittewijnsaus 

     Vol-au-vent 

     Varkenshaasje in vleesjus 

     Kipfilet met champignonsaus. 

     groentekrans en gebakken aardappeltjes 

Dessert      

 



Wel één verplichting, iedereen moet zijn deelname 

bevestigen. 

Dit kan telefonisch bij   Willy Van Thillo   014/ 611 

311   tot 31 januari 2018 

             Marcel Koënig 014/ 51 37 80 

             Ward Gedopt    03/ 321 23 44 

Na het eten starten we met Forumgesprek zie ommezijde. 

Algemene vergadering, we blikken terug op 2017 en kijken naar 2018.  

Verkoop van de geschonken bons. 

Vanaf begin januari 2018 kan men de bons volgen op 

www.duivenspel.be   Fondclub Antwerpen eventueel een bod 

uitbrengen kan men tot 2 februari 2018. 

 

Uitreiking criteriumprijzen, men is verplicht de gewonnen prijs 

persoonlijk af te halen. 

De niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van Fondclub. 

 

Bij niet deelname aan het etentje kan men zijn gewonnen 

criteriumprijs persoonlijk komen afhalen. 

 

Afsluiten doen we met een tombola. 

 

Lidgeld 2018; oude + Jaarse € 11,00  /  jonge  € 4,00 volledig lid 

€15,00 ( geeft recht op een gratis inkomkaart voor de 

kampioenenviering  2018 )  

Inschrijven kan men via de fondlokalen of door storting op het rek.nr. 

van Fondclub Antwerpen BE53   0015 6387 8153 

         

  

In de overtuiging u en uw partner op 4 februari te mogen 

verwelkomen groeten we u beleefd. 

 

         Fondclub 

Antwerpen 

http://www.duivenspel.be/

