BASF Seniorenclub
Onderafdeling BASF Personeelsclub vzw
Haven 725 Scheldelaan 600 2040 Antwerpen

Secretaris : François van den Buys
Hoge weg 314
2940 Hoevenen
 03.664.86.35
 francois.van.den.buys@telenet.be

Geacht lid ,
Eindelijk is het zover, U hoort nu bij de groep gelukkigen die met volle teugen kunnen genieten van hun
“pensionering”.
De Seniorenclub van BASF heet u dan ook van harte welkom.
Onze club heeft als doel Uw vrije tijd op een prettige manier op te vullen, doch met de leuze alles mag,
niets moet .
Het 1ste jaar betaald U geen lidgeld, ( dwz het jaar van uw pensionering ) vanaf het 2de jaar 15 euro voor
de 1ste persoon en 10 euro voor de partner.
Wij richten tal van activiteiten in, zie hiervoor ons programma.
Iedere dinsdag bijeenkomst, biljart in De Geesten of Ekershof, ( terwijl de vrouwtjes kaarten), een babbel
enz.
Voor inschrijving op een activiteit krijgt U steeds een 14 dagen daarvoor een brief om in te schrijven.
We hopen van harte U op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten.
Voor al de activiteiten kan men inschrijven via overschrijving, steeds 5 dagen voor de inschrijving dag of
op de inschrijving dag zelf.
Via overschrijving :
•
•
•
•

Bedrag
Rekeningnummer : BE28 0689 3009 3520 IBAN : GEBABEBB
BASF Senioren
Mededeling : welke daguitstap, beide namen en voor busreizen waar opstap (S =
Schoten en B = Berchem (Borsbeekbrug)

Belangrijke info
• Gelieve uw e-mail, naam en geboortedatum partner door te sturen aub, of
telefonisch of via mail.
• Nieuw !! storten via pc/bank
o voor elke activiteit moet apart gestort worden.
o Overschrijving / opmerking :
▪ Steeds invullen wat we U vragen, dwz bij :
▪ Toneel : TONEEL invullen / Fruitvlaai : FRUITVLAAI invullen / enz
• Nieuw !! post
o We willen ook ons steentje bijdragen tot het papierverbruik
o Daarom vragen we aan U , beschik je over een pc en kijk je regelmatig naar uw mail,
mogen we dan in de toekomst de post via mail naar U sturen.
▪ Indien NEE : dan zal je het gewoon via post blijven krijgen.
▪ Indien JA : geef een seintje via francois.van.den.buys@telenet.be
Op voorhand al hartelijk dank voor uw medewerking
François van den Buys, secretaris BASF senioren
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