INSCHRIJVING
Naam en voorletters:
___________________________________________________

Adres: _________________________________________
_____
Postcode: _____________________________________
______
Woonplaats: _______________________
___
____
Tel: ________________________________
______
__
Email: __________________________________________

AANTAL DEELNEMERS:
____
Leden: ___________x €48 = € ______
____
Introducees: _ ____x € 56 = € ______
Kinderen: ________x € 27 = € ______
Totaal € ________
Vermeld bij uw inschrijving alle namen
en initialen van alle deelnemers, ook
van de kinderen en hun leeftijd. Stuur
de gegevens naar Yok Siang Oei (zie
ommezijde)
Inschrijving geschiedt in volgorde van
de binnenkomst van de betalingen

All you can eat & drink !
(alle niet-alcoholische dranken zijn inclusief)

IBAN: NL66 INGB 0001078054
t.n.v. Hua Yi Xie Shang Hui o.v.v.
‘CNJ2019’ met het aantal personen
en alle namen

ENTREEKOSTEN
Leden
Introducees
Kinderen (4-12 jaar)

€ 48,00
€ 56,00
€ 27,00

TAFELRESERVERING
Tafelreservering is mogelijk voor groepen
van 10 pers. per tafel. De aanvrager
draagt zorg voor de betaling van het
totaalbedrag en levert een lijst van de
namen en adressen van de tafelgenoten.
Uw aanvraag wordt behandeld zodra
het totaalbedrag op onze bankrekening
ankrekening
g
is bijgeschreven.

17:00-22:30 uur - DINERBUFFET
Onbeperkt genieten van Aziatische en
Europese gerechten en desserts.
Inclusief alle niet-alcoholische dranken!
19:00–00:00 uur - AVONDFEEST
Spectaculaire shows, leeuwendans,
kungfu, loterij, angbao voor de
kinderen,, etc.

Deelnemers die geboren zijn
in het Jaar van het Varken
en alle kinderen ontvangen
allemaal een leuk cadeautje!!

ANNULERING
Restitutie is mogelijk t/m 28
met
2 jan m
ett
aftrek van € 5 pp voor administratie.
dm
ministrrati
a ie.
e.

LOTERIJ
LOTERI
LO
OTERIJ
OTER
RI
NOG GEEN LID??

Als u zich
Al
i h inschrijft
i h ijf
ijft als
l lid ((zie
i onze we
website)
ebsite)
b it ) d
dan
n
kunt u direct gebruikmaken van dee leden
ledenkorting!
nkorti
tin
ng !

Kosten lidmaatschap:
p
p:

Echtpaar € 27,50 (met machtiging:: € 24,50)
4 50)
Alleenstaande € 19,00 (met machtiging:
g
ging:
€ 16,50)
Jongere (18 t/m 27 jr) € 12,50 (machtiging:
tiging: € 10,00)

MAdesign

15:00 uur - ZAAL OPEN
Registratie, snackverkoop, en een selfie
maken in de Hua Yi photobooth
16:45 uur - OPENING
Opening door vz. Kuo Ming Han

WIJZE VAN BETALING
Maak het totaalbedrag over naar:

PROGRAMMA

met
m
eet aantrekkelijke prijzen !


Muzzi
Muzikale
omlijsting door onze DJ
en
n optreden van de bekende
liveband

“NO LIMITS ”

HUA YI XIE SHANG HUI
(wijzigingen voorbehouden)

