Schutterij “Die Jonghe Companie
St. Catharina Beeck 1632”
P/a Korenbloemstraat 8
3960 Bree
Email : sintcatharinabeek@hotmail.com

Beek, 28 maart 2018

Betreft : Schietevenement voor bedrijven/verenigingen.
Geachte
Na het succes van vorige jaren en op vraag van vele deelnemers, richten wij, Schutterij “Die Jonghe
Companie St. Catharina Beeck 1632”, ook dit jaar een “Schietevenement voor bedrijven en verenigingen” in. Op zaterdag 26 mei 2018 vindt dit evenement weer plaats. Dit jaar gaat het schietevenement weer door aan ons schutterslokaal, gelegen te Beek, St. Michielsstraat. In het concept
van het schietevenement is er, net als vorig jaar, een item toegevoegd en kan u ook bij een andere
activiteit meegenieten.
Voor de prijs van 230,00 euro mag u het volgende verwachten :
- Deelname, met 6 personen, aan het schietevenement op zaterdag 26 mei 2018
• ontvangst met koffie en vlaai voor het deelnemend zestal
• 24 consumptiebonnen per zestal
• 6 proefschoten en 54 schoten onder begeleiding van een buksmeester
• tijdens de wedstrijd een versnapering en een geestrijk drankje
• een barbecue voor het deelnemend zestal na verloop van de wedstrijd
• projectie van het logo van het bedrijf/vereniging op TV-schermen in de feesttent tijdens het
schietevenement, tevens logo op de placemats bij de BBQ – Vaderdag brunch
• een prachtige prijs en natuurlijk onsterfelijke roem voor de winnende groep
Het schietevenement is zeker een prachtige gelegenheid om met uw bedrijf of vereniging een
gezellige namiddag door te brengen.
- 2 “Vaderdag brunch”-kaarten per zestal geldig op zondag 10 juni 2018
- Fiscaal attest indien gewenst
De inschrijving is definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op rekeningnr. BE40 7352 0200
0363 – KBC. Gelieve de 230,00 euro over te schrijven vóór 10 mei 2018 zodat wij het evenement
optimaal kunnen voorbereiden.
Zoals hierboven vermeld, mag het zestal gratis deelnemen aan de BBQ, de supporters kunnen voor
15,00 € ook mee genieten. Indien u een bijkomende BBQ wenst, kan u via de leden schutterij of
per mail inschrijven. Graag inschrijven voor 22 mei 2018. De vooraf betaling dient te gebeuren aan
de leden schutterij of via bovenvermelde rekening met vermelding BBQ – naam of naam
bedrijf/vereniging - het aantal personen.
Ook voor de brunch kan u bijkomende kaarten bekomen. Tijdens deze brunch, van 10.00 uur tot
14.00 uur, gaan we van start met een glaasje bubbels en sluiten af met een dessert. Volwassenen
betalen 15,00 euro, kinderen tot 12 jaar 10,00euro. Inschrijven voor een bijkomende brunch mag
tot 5 juni 2018 en de voorafbetaling kan op dezelfde wijze als bij een extra BBQ, doch met de
vermelding brunch.
Info over het verloop van deze wedstrijd/BBQ op 26 mei 2018 en de brunch op 10 juni 2018, ontvangt u in een later schrijven.
Indien u nog vragen hebt over dit evenement, kan u steeds telefonisch contact opnemen met
Reyners Frans 089 46 13 06 – Kenis Jaak 0494 33 51 45 – Janssen Jacky 0494 07 72 07 – Baeten
Bert tel: 0478 33 42 15.
Vriendelijke schuttersgroeten
Schutterij “Die Jonghe Companie St. Catharina Beeck 1632”

