Driebergen, 29 mei 2017
Uitnodiging Shinty Slot BBQ – zondag 18 juni
Beste Shinty-vrijwilliger,
Het hockeyseizoen is bijna afgelopen. We hebben weer genoten van mooie hockeywedstrijden,
een fantastisch lustrumgala, twee top lustrum jeugddagen en veel gezelligheid op de club.
Dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet van jou en alle andere vrijwilligers.
Dank je wel!
Graag willen we je bedanken voor alle inzet, enthousiasme en vrije uren die je het afgelopen
seizoen aan Shinty hebt besteed. We nodigen je van harte uit voor de Shinty Slot BBQ op
zondag 18 juni vanaf 16.00 uur. We willen dan graag het glas heffen met jou en alle
andere vrijwilligers.
Jij komt toch ook?
Om er voor te zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt, verzoeken we je om je uiterlijk 11 juni
aan te melden door een mail met je naam te sturen naar shintybbq2017@gmail.com
Iedereen is welkom!
Natuurlijk zijn je partner, kinderen en vrienden ook van harte welkom! Zij betalen € 10,00 p.p. v
oor de BBQ. Kinderen tot 6 jaar zijn gratis.
Aanmelden familie en vrienden
Je kunt jezelf, je familie en vrienden aanmelden via de Shinty website:
- Log in op de website met je lidnummer en wachtwoord (rechts bovenaan dewebsite ‘Inloggen’)
- Ga in het menu bovenin naar ‘Club’ en kies dan voor ‘Evenementen’.
- Meld je aan voor het evenement ‘Slot BBQ voor Vrijwilligers’.
- Geef het aantal introducees aan.
- Vul in het veld ‘Intro/opmerkingen’ het aantal kinderen tot 6 jaar in.
- Betaal via iDEAL.
Geen inloggegevens?
Heb je geen inloggegevens of ben je je wachtwoord vergeten? Stuur dan een e-mail
naar shintybbq2017@gmail.com met je naam en het aantal introducees. Je kunt betalen
voor je introducees via de volgende link naar iDEAL.
Tot zondag 18 juni!
Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Ido de Geus

