Voor onderstaande prijzen faciliteert de DYC lunch
en ontbijt, en op de zaterdag een BBQ. Let op dat u
vrijdag en zondag dus zelf voor uw eigen zorgt.

Het is weer tijd voor een lustrum, en wel omdat de
club reeds 20 jaar bestaat!! Komt u dus allen, haal
herinneringen op, geniet van de prachtige omgeving en de wagens en wees gezellig.

De uiterste inschrijfdatum is 17 maart a.s., uw inschrijving is compleet als u onderstaand formulier
ingevuld heeft opgestuurd naar Dik van Zanen,
Dahliastraat 77, 1782 ME Den Helder of per mail
naar ac@ya126.nl en uw betaling heeft overgemaakt
op NL67INGB0006779308 t.n.v. DAF YA126 CLUB
te Rijen.

Koffie en thee worden door de club verzorgd. Overige dranken gaan het hele weekend op de welbekende DYC barkaarten, tijdens het evenement verkrijgbaar.
Gelieve zelf een prettige stoel, borden, bestek en
(koffie)beker mee te nemen.

Tegen betaling zijn er speciale shirts verkrijgbaar, hieronder kunt u de aantallen en maten opgeven.
 Ja, ik wil graag deelnemen en arriveer op:
 Ik blijf tot  Zondag  Maandag
 Ja, echter kom alleen voor de BBQ 		
Naam:

 Vrijdag

____ Volwassenen, ____ Kinderen (tot 12 jaar)

______________________________________

Lidnummer:

 Zaterdag

________________________________

Dieetwensen:
Kenteken:

___________ _____________________

___________________________________

Kenteken voertuig: ___________________________

Legitimatie:  Paspoort  Rijbewijs  ______

Telefoon nummer:

Legitimatienummer: _________________________

06 - _______ _________________

Aantal leden:

x €15

€

Aantal donateurs, niet-leden, kinderen vanaf 12 jaar:

x €35

€

Aantal kinderen jonger dan 12 jaar:

x€ 0

€

S

x €10

€

M

x €10

€

L

x €10

€

XL

x €10

€

XXL

x €10

€

Aantal t-shirts per maat:
 Ja, ik wil deelnemen aan de app-groep* voor dit
evenement.

* Dit is een app-groep die alleen tijdens dit specifieke evenement in het leven
wordt geroepen. Deze app-groep wordt na afloop verwijderd/opgeheven.

0

Totale kosten: €

Opmerkingen:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Let op: Geen plastic bestek / drinkgerei aanwezig, eigen spullen meenemen!

