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Uitnodiging medewerkers én sponsoravond S.V. Den Hoorn op 22 oktober 2022 
 

 

Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig weer lekker veel kunnen genieten van voetballen en elkaar 

ontmoeten langs de lijn, na twee seizoenen corona ellende. Het voetbaljaar 2022 – 2023 gaat van start en we 

rekenen op heerlijk fris en nieuw seizoen. 

 

En ook afgelopen seizoen is er enorm veel werk verzet door vele mensen die geheel belangeloos hun tijd, geld 

en energie in onze mooie vereniging steken. We zijn er trots op dat jij daar deel van uit maakt! 

 

Wij willen jou en je partner dan ook bedanken voor je tijd en inzet voor onze mooie club. Daarom organiseren 

wij een feestelijke avond waarvoor we je van harte uitnodigen.   

 

Datum   :  22 oktober 2022 

Aanvang  :  18.00 uur  

Plaats  :  Kantine SV Den Hoorn, Zuidhoornseweg 4, Den Hoorn 

 

Wij hopen dat iedereen die iets voor onze club doet of sponsort op deze avond aanwezig kan zijn. Met ruim 

300 genodigden wordt het zeker weer een heel gezellig feest met elkaar. Kom niet met een te volle maag, want 

eten wordt geregeld. Als u niet mee eet, maar later komt, laat dit dan even weten. Rond 20.00 uur gaan we 

beginnen met een  avondvullend programma met o.a. een live optreden van Westlandse zanger/entertainer én 

vv Lyra spits Roy van der Sar. 

 

LET OP: In verband met de catering verzoeken we je om vóór 17 oktober te laten weten of je op deze avond 

aanwezig kunt zijn. Dat kan door onderstaande antwoordstrook in te leveren bij onze secretaris Monique 

Schulte aan de Kapellaan 31 te Den Hoorn of door te mailen naar: activiteiten@svdenhoorn.nl  

 

Graag tot 22 oktober!!! 

 

Namens het Bestuur 

 
Frank van Mil 

Voorzitter SV Den Hoorn 
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Antwoordstrook  

 

 

Aanmelding medewerkers én sponsoravond S.V. Den Hoorn op 22 oktober 2022 

 

 

                                                                                                 is met  ___ perso(o)n(en) aanwezig bij de 

vrijwilligersavond op 22 oktober   

 

Eten gezellig mee /  Eten niet mee      (doorstrepen wat niet van toepassing is)   

 

Antwoordstrook kan ingeleverd worden bij onze secretaris Monique Schulte aan de Kapellaan 31 te Den Hoorn 

of te mailen naar: activiteiten@svdenhoorn.nl  
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