23 April 2022 hebben we het 50-jarig jubileumfeest van BCC gepland. Natuurlijk hadden we het
graag vorig jaar gevierd, maar corona gooide roet in het eten. We hopen dat het feest nu wel kan
doorgaan.

Het feest bestaat uit een leuk badmintontoernooi, van 15:00u. - 18:00u. in sporthal Interweij, een
buffet van 19:00u. - 21:00u. en aansluitend feest met live music, beiden in de kantine van de
sporthal.
Het badmintontoernooi wordt gespeeld door volwassenen (dubbelspel; prestatief of recreatief) en
daarnaast wordt een toernooi gehouden voor de jeugd. Voor het jeugdtoernooi mogen de
jeugdleden vriendjes en/of vriendinnetjes uitnodigen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De
jeugdleden zijn met hun ouders/voogden ook van harte welkom op het buffet.
Omdat we moeten weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, verzoeken wij jullie deze korte
vragenlijst in te vullen. Het is de bedoeling dat iedereen, die op het jubileumfeest aanwezig wil zijn,
een eigen formulier invult.
Dus elk lid, oud-lid, ouders/voogden, vriendjes en/of vriendinnetjes een eigen formulier invullen! Je
kan de link van dit formulier desgewenst daarvoor aan hen doorsturen.
Reageer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind februari!
Na ontvangst van alle aanmeldingen krijgen jullie nog een officiële bevestiging via de email.

Vragenlijst
1. Wat is je naam (voornaam en achternaam)?

2. Wat is je emailadres?

3. Wat is je telefoonnummer?

4. Ik wil graag meedoen aan het volwassenentoernooi?
Recreatief
Prestatief

☐ ja
☐ ja

☐ nee
☐ nee

5. Ik wil graag meedoen aan het jeugdtoernooi?
☐ ja ☐ nee
6. Ik neem graag deel aan het buffet?
☐ ja ☐ nee
7. Ik neem graag deel aan het avondfeest (alleen volwassenen)?
☐ ja ☐ nee

Belangrijk!!!
Stuur het ingevulde formulier naar 50jaarBCC@gmail.com.
Als je nog iemand wilt uitnodigen (ouders/voogden, vriendjes en/of vriendinnetjes, oud-leden), dan
kan je dit formulier naar ze doorsturen. Dan kunnen ze allemaal individueel een formulier invullen.
Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. Als je hebt aangegeven dat je komt, noteer dan de
datum, en tot zien op het feest en zoveel eerder op de baan.

