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Beste ouders,
op zaterdag 2 april 2011 organiseert KFC Lille een activiteit ditmaal eens voor de ouders. De
bedoeling is dat met de ingeschreven ouders een buitenactiviteit wordt gehouden, een soort “Spel
Zonder Grenzen”, nadien aansluitend een uitgebreide BBQ met buffet en als afsluiter een “Bal
Populaire met DJ”. Aanvang van het spel is te 17u00.
Uiteraard is het “Spel Zonder Grenzen” spel zodanig aangepast dat iedereen kan
meedoen, ook diegenen die niet sportief zijn. Betreffen ludieke opdrachten.
De bedoeling is dat een aantal ploegen zullen deelnemen die telkens uit 8 tot 12
deelnemers bestaan waarbij dat één de “kapitein” zal zijn. De ploegen kan je al op
voorhand vormen indien je met genoeg deelnemers bent, anders zal ter plaatse een verdeling
gebeuren. Men kan individueel inschrijven of per ploeg.
Mogelijkheid tot omkleden is voorhanden voor diegenen die dat wensen.
Nadien is een heel verzorgde en verfijnde barbecue waarin we 7 stukken vlees en
2 stukken vis, een groentebuffet, verschillende salades en sausen voorzien.
Als afsluiter is het “Bal Populaire” waarbij iedereen de
beentjes nog eens kan strekken om de opgedane calorietjes
te verwerken.

Men kan zich inschrijven voor dit alles aan een prijs van 20€ per persoon door afgeving van
onderstaand inschrijvingsformulier met gelden aan uw ploegafgevaardigde en dit ten laatste op
16 maart 2011.
Bij deze prijs is alles inbegrepen behalve drank.

Individuele inschrijving
Ik ondergetekende………………………………………………………schrijf mij in voor Lille zonder grenzen met
…………..personen aan 20€ per persoon =………………€
O Ik schrijf mij individueel in en zal bij een ploeg worden ingedeeld
Handtekening

Inschrijving per ploeg ( 8-12 personen)

Naam van de ploeg
……………………………………..

Kapitein:…………………………………………………………

Deelnemer 1:………………………………………………………………….
Deelnemer 2:………………………………………………………………….
Deelnemer 3:………………………………………………………………….
Deelnemer 4:………………………………………………………………….
Deelnemer 5:………………………………………………………………….
Deelnemer 6:………………………………………………………………….
Deelnemer 7:………………………………………………………………….
Deelnemer 8:………………………………………………………………….
Deelnemer 9:………………………………………………………………….
Deelnemer 10:………………………………………………………………….
Deelnemer 11:………………………………………………………………….
Deelnemer 12:………………………………………………………………….

…………………….. (aantal deelnemers) aan 20€ per persoon = …………………€

Handtekening kapitein

