Juli 2019
Beste sport(st)ers van DOS, beste ouders,

Schrijf deze belangrijke datum in je agenda en zorg dat je erbij
bent!

zaterdag 16 november 2019 14.00-18.00 uur
Dan is het feest, want DOS bestaat dit jaar 100 jaar! Wij vieren
dit met alle leden en onze gasten. Het wordt een prachtig feest
met een grote show voor groot en klein!
De voorbereidingen zijn al in volle gang en er wordt druk
vergaderd. Er zijn leuke plannen gemaakt!
Het is nog niet zo ver, maar wij (Annemarie, Rob, Joëlle, Carla
en Eveline) horen graag of er onder de vaders en/of moeders,
opa’s en/of oma’s of vrienden vrijwilligers zijn die ons op
zaterdag 16 november kunnen helpen. Het gaat om taken als:
gasten ontvangen, de kids helpen met haar/make-up en
kleding, groepen begeleiden en eten/drinken kids organiseren
etc.. Wij hebben echt helpende handen nodig!
Hiernaast zijn wij, naast een eigen budget, op zoek naar
sponsoren. Sponsoren met een materiele of financiële bijdrage
om de show goed neer te zetten. Het zou fantastisch zijn!
Sponsoren gezocht.

Vrijwilligers en sponsoren kunnen zich aanmelden via:
info@gymdos.nl. Reuze bedankt alvast!
Wij willen ook graag met jullie delen dat, i.v.m. maximaal aantal
gasten in de sportzaal en de strenge veiligheidsregels, er
waarschijnlijk een max. aantal bezoekers per lid uitgenodigd
mag/kan worden. Voor nu ligt het aantal op 4 bezoekers per lid.
Ben jij er bij? Reserveer dan nu alvast je kaartje(s) via
info@gymdos.nl

SAVE THE DATE

Zaterdag 16 november 2019
Waar: Grote zaal sporthal
………….de Schenkel
Tijd:
14.00 -18.00 uur
(exacte tijden volgen later)
E-MAIL:
info@gymdos.nl

Tot zover de informatie over het aankomende feest! Na de
vakantie meer informatie en de officiële uitnodiging.
Vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten via het
mailadres of spreek een van ons even aan!

Team 100 jaar bestaan DOS
Annemarie, Rob, Joëlle, Carla en Eveline

