
                                               

 

Beste Rowianen en ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 

Wederom is er een volleybalseizoen voorbij gevlogen, de laatste thuisronde in het 

Turfschip staat gepland op zaterdag 6 april 2019. 

We hebben die middag om 15.00 uur 4 wedstrijden op het programma staan en de 

laatste 2 worden om 17.00 uur gespeeld. We hopen op een hoge opkomst op de 

tribune om onze ROWI-teams nog een keer naar de overwinning te schreeuwen!! 

De ROWI-sportbar is uiteraard geopend!! 

Anders dan de voorgaande jaren vindt het eindfeest dit jaar plaats in café De 

Pastoor, Lange Brugstraat 125 te Etten-Leur. Dit is op loopafstand van het 

Turfschip, zodat vervoer en parkeergelegenheid geen enkel probleem is. Mocht u 

die middag niet in het Turfschip te vinden zijn, bent u vanaf 19.00 uur van harte 

welkom in De Pastoor. 

Hier staat voor de Rowianen en aanhang een heerlijke bbq klaar. Daarna hopen we 

met zijn alle dit sportieve seizoen op een gezellige manier af te sluiten!! 

Wat voor u belangrijk is om te weten: 

- aanmelding met inschrijfformulier is verplicht. Uiterlijk op 28 maart graag het 

bijgaande machtigingsformulier (getekend inscannen) naar ac@rowi-volley.nl of 

inleveren bij 1 van de AC-leden. Eet je niet mee, maar wil je later op de avond 

aanschuiven? Vul dan toch het formulier in en vermeld hierbij dat je niet mee eet. 

Dit zodat wij het aantal deelnemers zo goed mogelijk kunnen bepalen. 

- De kosten zijn € 7,50 voor leden en kinderen (tot 10 jaar) en € 12,50 voor 

introducees. 

- Drank is voor eigen rekening. 

- Voor de jeugdleden tot 16 jaar geldt dat zij onder begeleiding dienen te komen 

van een ouder/volwassene. 

Hopelijk tot de 6e april!! 

Met vriendelijke groet, de activiteitencommissie 
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Naam:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aantal introducees:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aantal kinderen (tot 10 jaar):---------------------------------------------------------------------------- 

Aantal vergetarisch:------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

MACHTIGINGSKAART 

  

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig machtiging aan de  

 

volleybalvereniging ROWI te Etten - Leur om een bedrag van                   af te schrijven 

van: 

 

  

IBAN                                                                                                            
 

Naam:   Adres:                                                     

 
Postcode:                          Plaats:                                                                    
 

Wegens : Eindejaarsfeest            Leden/kinderen            Introducés                      

 

 
Datum:                           Handtekening:  
 

 

 

 

 

NL 

 

 
 

 

 

€  

0 0 


