Huurders Vereniging Woonbelang

Algemene ledenvergadering en feestavond i.v.m. het
25-jarig bestaan van HV Woonbelang
Op 9 februari 1994 werd de Huurders Vereniging Woonbelang officieel opgericht. Dit jaar is dat dus 25 jaar
geleden. Een heuglijk feit dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Daarom willen we dit samen met onze
leden vieren door een leuke FEESTAVOND te koppelen aan onze ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze avond wordt gehouden op:

vrijdag 26 april 2019 in de Korenbeurs aan de Kerkstraat 13 in Made van 19.30 uur tot 23.30 uur.
We starten de avond met onze jaarvergadering die vergezeld zal gaan van koffie of thee en iets toepasselijks
daarbij. Hierna zal om ca. 21.00 uur de feestavond beginnen waarbij u onbeperkt standaard consumpties kunt
bestellen. Daarnaast zal er ook met diverse koude en warme hapjes worden rondgegaan. Om 23.30 uur
beëindigen we de feestavond met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
De u misschien al bekende ‘wereldberoemde’ cabaret/muziekgroep “Kwartjesvolk” zal voor het entertainment
zorgen. Kortom alle ingrediënten voor een zeer geslaagde avond zijn aanwezig.
Wij vragen u voor deze avond een kleine bijdrage van € 5,00 per persoon.
Als u deze feestavond wilt bijwonen, dient u zich van te voren in te schrijven. Dit kan door onderstaande strook
in te vullen en voor 19 april a.s. in te leveren op een van de volgende adressen: Groningenlaan 119 - Lage
Zwaluwe, Korteweg 2 - Hooge Zwaluwe, Geraniumstraat 27 - Made, Rode Vaart 13 - Terheijden en
Brouwerijstraat 1b – Wagenberg.
De bijdrage in de kosten moet eveneens voor 19 april a.s. overgemaakt zijn op rekeningnummer:
NL92 INGB 0000 025427 t.n.v. Huurders Vereniging Woonbelang.
Uw inschrijving is pas definitief als zowel uw aanmelding als de bijdrage in de kosten door ons ontvangen zijn.
U bent van harte welkom en we rekenen op veel belangstellenden.
Namens het bestuur van HV Woonbelang,
Mario Marijnissen,
secretaris.

INSCHRIJVING VOOR DE FEESTAVOND OP VRIJDAG 26 APRIL 2019 IN DE KORENBEURS TE MADE
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Huurder op het adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Wil graag met 1 / 2 *) personen deelnemen aan de a). jaarvergadering b). feestavond. *)
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
De inschrijfstrook en de bijdrage van 5,00 per persoon moeten vóór 19 april 2019 door ons ontvangen zijn.
*) doorhalen wat NIET van toepassing is!

