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Torhout, 8 april 2019

Eindeseizoensfeest
Kip met frietjes
vrijdag 26 april

Beste spelers/speelsters, ouders, familieleden en sympathisanten
Het is ongelofelijk maar we staan al weer dicht bij het einde van het seizoen 2018-2019. Een seizoen waarin de
ploegen van VKt van senioren tot de jongste VKt’ers weer het beste van zichzelf gegeven hebben, veel
getraind, veel wedstrijden gespeeld, zichzelf als speler of speelster vervolmaakt en hopelijk bij dat alles ook nog
heel veel vriendschap en plezier gemaakt. In zo’n seizoen hebben we elke keer ook een aantal kampioenen,
hebben we veel mensen die zich voor de club verdienstelijk gemaakt hebben en na zo’n seizoen zijn er ook
speelsters die afscheid nemen van de club en ook speelsters die besloten hebben om volgend jaar onze rangen
te vervoegen. Dat vraagt om een feestje en daarom nodigen we jullie allemaal uit op het eindeseizoensfeest.
De jeugd (en de wat oudere jeugd - lees de senioren) kan ook gerust de ouders, vrienden, sympathisanten
uitnodigen, iedereen welkom.
18u30 : onthaal en aperitief

19u30: kip aan ’t spit met groenten en frietjes

hulde, dankjewel en vaarwel…
Plaats: zaal Forum in blok 9 van het Sint-Jozefsinstituut-College (ingang langs de Sint-Jozefstraat)
Dit alles voor de democratische prijs van 10 euro voor leden (½ kip) en voor kinderen jonger dan 12 jaar (¼ kip)
en 13 euro voor niet leden (½ kip).
Inschrijven uiterlijk 22 april: liefst online door te klikken op deze link of via onze website www.volleyvkt.be en
daarna “Eindeseizoen”
We rekenen er op dat jullie allemaal aanwezig zijn.
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