CLUBDAG TC EXCELSIOR
ZATERDAG 13 APRIL 2019
Op zaterdag 13 april organiseren we een speciale clubdag voor onze leden. Er is een
uitgebreid buffet, drankjes, muziek en veel gezelligheid. En voor wie wil, we gaan eerst nog
de ronde van Noord Holland fietsen!

Programma
Ronde van noord Holland (RvNH),
De RvNH is verzorgd door Le Champion. De start is in Oostzaan en we rijden (in groepen) de 110 km.
Bij voldoende animo, fietsen we vanaf het clubhuis naar de start in Oostzaan. Rij je mee? Schrijf je
vóór 2 april in via https://www.lechampion.nl/. Je kunt ook een kortere of langere afstand kiezen.
Kosten: € 12,00 voor 110 km (direct betalen bij inschrijving Le Champion).
➢ NB De normale clubrit van 13 april gaat ook gewoon door!
Feestelijke avond in het clubhuis
Daarna is er een feestelijke avond in ons clubhuis. Ook je partner is van harte welkom. We beginnen
om 17.30 uur met een borrel en bittergarnituur. Vanaf 18.30 uur is er een uitgebreid buffet. Herman
Souverein zorgt met zijn band voor de muzikale omlijsting. De muziek is onversterkt zodat we alle
gelegenheid hebben sterke verhalen over de ronde van NH met elkaar te delen! Eindtijd 21.00 uur.
Kosten: een eigen bijdrage van € 10,- voor leden en € 20,- voor niet-leden.
Dit is inclusief 5 drankjes, bittergarnituur en buffet.
Bardienst
Om de avond betaalbaar te houden, verwachten we dat iedereen bereid is een handje te helpen en
eventueel een korte bardienst te draaien. Wil je helpen? Geef dat dan door aan de organisatie.

Inschrijving
Ja, ik ben graag aanwezig bij de clubavond op 13 april 2019 en maak mijn bijdrage direct over naar
TC Excelsior NL29 INGB 0003 3285 38 met vermelding clubdag.
Naam
Partner
Ik rij de ronde van NH
Inschrijving via Le Champion

JA / NEE
Zo ja, welke afstand 60 / 110 / 160 km?

Mail je inschrijving vóór 24 maart naar tcexcelsior@ziggo.nl
Ook eventuele vragen kun je hier naar toe mailen.
Het organiserend comité bestaat uit Cor Zwaan, Robbert Thuis en Ronald Stoeckart.

