NIEUWSBRIEF 1E EDITIE JAARGANG 2

Beste Leden, aspirant Leden en sympathisanten van onze Sociëteit de
Vriendschap.
Allereerst een zeer goede eerste middag van het nieuwe jaar 2020. Samensteller dezes
gaat er van uit dat u allen de oudejaarsnacht goed bent doorgekomen en de
hoofdpijnen inmiddels zijn verdwenen.
Wat hebben we in de afgelopen laatste maand van 2019 weer kunnen genieten van de
vele en bijzondere activiteiten van onze vereniging.
Een geanimeerde Sinterklaasmiddag voor de kinderen, gezellige Sociëteit spellen avond,
mooie kerststukjes gemaakt, een fantastische Kerstmiddag mogen beleven en last but
not least, gisteren, een heerlijke aanzet kunnen meemaken tot een Guten Rutsch ins
neue Jahr onder het genot van heerlijke oliebollen een drankje een gezellig onder onsje
en veel mooi alsook keihard geknal. Dit jaar gaan we alles zeg maar tradities beslist
weer organiseren! Kortheidshalve gaan we meteen over naar de orde van de dag en
nodigen we u alweer uit voor de volgende evenementen voor deze lopende maand
januari en wel:

5 JANUARI 2020 aanvang 15.00 UUR

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

KUNT U METEEN DE ENTREEBEWIJZEN AAN DE BAR KOPEN VOOR € 5,00 p.p.
EN WEL VOOR DE CARNAVALSAVOND VAN 11 JANUARI 2020.
WE ZIJN NOG NET NIET UITVERKOCHT!

11 JANUARI 2020 CARNAVALSAVOND “ALDERBARSTENS GOED”
…………………….. AANVANG 19.49 UUR………. INLOOP VANAF 19.30 UUR…………………..
Met optredens van la fine fleur aan buutredners. Zie bijgaande officiële flyer !!!!

Over onze Carnavalsactiviteiten in februari, en die staan in de planning
hoor, komen wij nog wel terug!

18 JANUARI 2020 19.30 UUR ONZE REGULIERE SOCIËTEIT SPELLEN AVOND
Tijdens de Sociëteit spellenavond wordt nu een “16 spellenkaart” gehanteerd.
Kosten voor deze kaart € 10,00, ingaande 1/1/2020. De kaart kan doorlopend
gebruikt worden en is zo nodig overdraagbaar (leuk idee voor een cadeautje).
Met de invoering hiervan bevorderen we de snelheid van het spellenverloop
en vereenvoudigen we het “gedoe” rond muntgeld. En niet in het minst dekken
we de kostenstijgingen van materialen en prijzen.
CONTRIBUTIEBIJDRAGEN 2020
Vanaf vandaag kunt c.q. moet u uw contributiebedragen voor 2020 weer voldoen.
•

De contributiebijdrage is ingaande 1/1/2020 verhoogd met € 5,00 naar € 30.00
per lidmaatschap per jaar. De(oude) gezinscontributie gaat van € 42,50
naar € 47,50.
Als u de contributie automatisch laat afschrijven door uw bank, vergeet dan
niet deze aan te passen. Maar dat heeft u beslist al wel ingevoerd.

VRIJDAGOPENING/ WEEKENDSTART
Voor de schietcompetitie kunt U “schietbeurten” inhalen en of (be)oefenen tijdens
onze Sociëteit weekendstart vrijdagavonden vanaf 17.00 uur.
Tijdens deze avonden kunt u ook genieten van onze plateservice tot circa 19.30 uur.
Het is niet altijd noodzakelijk U voor onze plateservice in te schrijven echter bij
speciale menu’s is dat wel gewenst.
We gaan proberen voor speciale menu’s die worden opgemaakt door onze
fantastische hobbykoks een schema te maken opdat u zich op tijd kunt inschrijven.
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