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Uitnodiging medewerkers en sponsor avond S.V. Den Hoorn op 4 november 2017 
 

Beste Voetbalvriend, 

 

Het voetbaljaar 2016 - 2017 is alweer zijn voorbij en het nieuwe seizoen staat voor de deur. En ook deze 

jaargang is - en wordt er nog steeds – enorm veel werk verzet door vele mensen die geheel belangeloos hun 

tijd, geld en energie in onze mooie vereniging steken. We zijn er trots op dat jij daar deel van uit maakt! 

 

Wij willen jou en je partner dan ook bedanken voor je tijd en inzet voor onze mooie club. Daarom organiseren 

wij een feestelijke avond waarvoor we je van harte uitnodigen.   

 

Datum   :  4 november 2017 

Aanvang  :  18.00 uur  

Plaats  :  Kantine SV Den Hoorn, Zuidhoornseweg 4, Den Hoorn 

 

Wij hopen dat iedereen die iets voor onze club doet op deze avond aanwezig kan zijn. Met ruim 300 

genodigden moet het dan zeker een gezellig feest onder elkaar kunnen worden. Kom niet met een te volle 

maag, als u niet mee eet maar later aanschuift laat dit dan even weten. Dit jaar verzorgen wij een Chinees 

buffet. Rond 20.00 uur gaan we beginnen met een Muziek-Bingo. De muziek en Bingo wordt verzorgd door DJ 

Bas, voor elk wat wils. Tevens komt er nog een Speciale gast.  

In verband met de bestelling verzoeken we je om voor 29 oktober even te laten weten of je op deze avond 

aanwezig kunt zijn. Dat kan door onderstaande antwoordstrook in te leveren bij onze secretaris Monique 

Schulte aan de Kapellaan 31 te Den Hoorn of door haar te mailen: secretaris@svdenhoorn.nl  

 

Hopelijk tot 4 november!!! 

 

Namens het Bestuur 

 
Richard van der Helm 

Voorzitter SV Den Hoorn 

 

 

 

                                                                  is met ___ perso(o)n(en) aanwezig bij de vrijwilligersavond op 4 november  

Eten gezellig mee /  Eten niet mee  
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