Koninklijke Zwemclub Neptunus Aalst V.Z.W.
Adm. Zetel: Gentsestraat 97, 9300 Aalst

Beste zwemmers en ouders,
Traditiegetrouw organiseert ZNA op zaterdag 12 maart 2016, de jaarlijkse
kampioenenhuldiging, in het Parochiaal Centrum St. Paulus, Botermelkstraat 63B, 9300
Aalst.
De verschillende leden van elk van onze afdelingen worden die dag in de schijnwerpers
geplaatst. Zo wordt de uitslag bekend gemaakt van het clubkampioenschap van de
competitie en de resultaten van de eendjesproeven. Tevens worden de verschillende
wisselbekers voor zwemmen en waterpolo toegewezen. Er worden prijzen toegekend aan
de leden van het waterballet en aan de jongeren van de waterpolo. Tenslotte worden de
kampioenen bij het Open Water en de Masters gehuldigd en worden enkele
verdienstelijke leden opgenomen in de “Orde van de Gouden peddel”.
Net zoals vorig jaar beginnen we om 15u30 met een namiddag voor de jongsten die we
zullen verwennen met ijs en gebak. Vanaf 17u gaan we verder met de huldiging van alle
andere clubleden.
We voorzien voor ‘s avonds een Breugelbord (Vlaamse specialiteiten) of een bord met
zuiderse tapas (beide met brood). Er wordt voldoende voorzien om de honger te stillen!
U betaalt € 12,00 per volwassene, € 6,50 per kind (kinderen -12 jaar).
Met de opbrengst bekostigen we o.a. alle trofeeën en prijzen die die avond worden
uitgedeeld.
Agenda:
15u00 Opening van de Zaal
15u30 Uitreiking trofeeën Eendjesproeven + huldiging -12 jarigen Waterballet en
Waterpolo
17u00 Huldiging van competitie, open water, waterballet & waterpolo (Benjamins &
ouder)
Reserveer uw Vlaams of zuiders bord per e-mail naar elsje.verbeken@proximus.com of
bezorg onderstaande strook volledig ingevuld terug via de Neptunus-brievenbus in het
zwembad.
Gelieve uw inschrijving ten laatste tegen maandag 7 maart 2016 te bevestigen.
Uw bestelling wordt afgerekend de avond zelf ter plaatse aan de kassa.
Uiteraard zoeken we ook voor de organisatie van dit Clubfeest een aantal vrijwilligers om
alles in goede banen te leiden. U vindt in de andere bijlage de takenlijst. Als u zin heeft
om een handje toe te steken, dan kunt u dat bevestigen samen met uw bestelling (per
mail of via de Neptunus-brievenbus).
Wij hopen dat u ook weer van de partij zal zijn!
Rudi Van Horen, Voorzitter Herman Braeckman, Clubmanager
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ZNA Lid :
Afdeling:

Volwassenen (€12,00)

Aantal
Breugelbord

Aantal
Zuiders Bord

Kinderen (-12 jr) (€6,50)
Totaalsom te betalen aan de kassa

Totaal
€
€

€

