
 
 

Beste leden en supporters, 
 
Op zondag 5 mei a.s. is de laatste speeldag van de competitie 2012-2013 en is het dus weer tijd  
voor de traditionele seizoensafsluiting met een BBQ. De BBQ start vanaf 15.30 uur.  
Voor de jeugd is er ook weer een springkussen aanwezig. 
 
Dit jaar zal de BBQ op een andere manier verlopen. We werken dit jaar met een bestelling i.c.m. 
vleesbonnen.  Iedereen kan middels de opgavenstrook vooraf 4 stukken vlees bestellen. 
Er zijn zes soorten vlees waaruit je kan kiezen: Speklap, kipfilet, bbq-worst, frikandel, hamburger, 
halslap. Het is toegestaan om bijvoorbeeld 4x een speklap te bestellen. 
 
Op 5 mei krijg je de betreffende vleesbonnen uitgereikt (iedere soort heeft een bepaalde kleur). 
Hiermee krijg je bij het buitenbuffet je vlees. Nadat je je vlees gebakken hebt, kun je langs het 
buitenbuffet gaan waar de rauwkost, salades, sauzen en stokbrood uitgeserveerd worden. 
 
 Kinderen tot 6 jaar    gratis 
 Kinderen van 6 tot 16 jaar   € 6,-- 
 Vanaf 16 jaar     € 10,-- 
Wil je meer als 4 stukken? Dat kan! Per extra stuk vlees betaal je € 2,00. 
 
Vul onderstaande strook in en lever deze samen met de bijdrage PERSOONLIJK in bij:  
Jos Lormans, Will Janssen of Geert Lormans. Let op: géén geld in brievenbussen! 
Opgeven is mogelijk tot en met zondag 28 april a.s.  
(opgave na deze datum is i.v.m. de bestelling dit jaar niet mogelijk!) 
 
Supporters, die geen lid zijn, kunnen een opgaveformulier vragen in de kantine of downloaden  
op de site www.vvkoningslust.nl. 
Wil je wel naar de afsluiting komen, maar niet aan de BBQ deelnemen, dan ben je natuurlijk ook  
van harte welkom. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgavenstrook afsluiting seizoen op zondag 5 mei 2013 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Aantal kinderen 0 t/m 5 jaar:………………….  
 
Aantal kinderen van 6 t/m 15 jaar:…………… 
 
Aantal personen 16 jaar of ouder: ………….. 
 
Totaal aantal personen: ………  Totaal aantal stukken vlees (4 p.p.): ………    Extra stukken vlees: ………..X 
 
Totaalbedrag: € ..……………   
 
Keuze vlees (vul per soort het aantal stukken in): 
Speklap ………….…….X  Kipfilet …………………X  BBQ-worst……………….X 
Frikandel ……………....X  Hamburger…………….X  Halslap …………………..X 

 

http://www.vvkoningslust.nl/

