
  
Aangesloten bij de landelijke C.O.V.S. 

 
Gouda, 16 november 2017 

Betreft:  Uitnodiging Kerst Inn 2017 

 
Beste sportvriend(in), 
 

Het einde van het jaar 2017 komt alweer in zicht. De ontspanningscommissie wil dit 
jaar graag op een passende wijze afsluiten. U bent daarom als lid of donateur van onze 
vereniging van harte welkom op vrijdag 15 december a.s. voor de Kerst Inn. De 
uitnodiging is natuurlijk ook voor uw partner, vriend, vriendin of metgezel.  
 
Waar? A&CKV Gemini (clubhuis), Groenhovenpark 5 te Gouda. 
 
Wat? In het clubgebouw wordt een gourmet klaargezet, met diverse stukken vlees, 
salades, sauzen en stokbrood. We zorgen voor voldoende gourmetstellen, zodat u in 
een gezellige sfeer samen met enkele andere sportvrienden uw eigen vlees kunt 
bereiden. Na de gourmet zorgen we voor een ijsje toe. Daarnaast zullen we op deze 
avond weer een loterij organiseren waarbij leuke prijzen zijn te winnen en zorgen we 
voor een achtergrondmuziekje. 
 
Kortom, we bieden u een gezellige avond, waar iedereen ongedwongen kan eten, 
luisteren, bijpraten en genieten van een drankje. We vragen per persoon een 
bijdrage van 7,50 euro. Voor dit bedrag kunt u dan de hele avond eten en krijgt u 
twee consumpties en één koffie of thee. Extra consumpties kunt u tegen een 
vergoeding bij de bar krijgen. 
 
Hoe laat? U bent welkom vanaf ca. 18.30 uur. De gourmet zal rond 19:00 uur 
aanvangen. De avond duurt tot ca. 23:00 uur.  
 
Als u aanwezig wilt zijn bij deze Kerst Inn, kunt u zich inschrijven via de volgende link: 
http://covsgouda.banster.nl/evenementen. Eventueel kunt u zich ook opgeven bij onze 
secretaris via tel.nr. 06-10345952 of via e-mail: secretaris@covsgouda.nl.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag vóóraf te voldoen via een lid van de 
ontspanningscommissie of via NL25INGB0000586808 ten name van 
Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken en onder vermelding van Kerst Inn 
2017. 
 
In verband met de inkoop en organisatie vragen we u vriendelijk om uiterlijk 5 
december 2017 in te schrijven en te betalen! 
 
Tot ziens op 15 december, 
 
De ontspanningscommissie.  
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