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Na het grote succes van vorig jaar beginnen de Netherbears het
nieuwe berenseizoen 2008-2009 met een buffet en party op ZATERDAG 30 augustus. Het buffet wordt gehouden op dezelfde locatie als vorig jaar, namelijk in de partyruimte Sumatrakade 1129
in Amsterdam. De aanvangstijd is 16.00 uur en de aansluitende
party eindigt om 23.00 uur.
De kosten bedragen per deelnemer 10 euro voor alles, eten en drinken. Het aantal deelnemers is maximaal 50 vanwege de capaciteit
van de ruimte. Ook dit jaar hopen we weer goed gebruik te kunnen
maken van het fraaie terras met barbecue.
Je kunt je opgeven door storting van 10 euro per deelnemer op
postbank giro 6865602 ten name van de Stichting Netherbears
in Amsterdam onder vermelding van ‘deelname berenbuffet’ en
vermelding van je naam/namen. Ook is het mogelijk contant te
betalen op de baravonden in de Barderij bij Hans Kramers, John
Wallace (beide in juli) of Jacques Spits (in augustus). Zij zullen ter
plaatse een flyer verspreiden met invulstrook voor deelname en
betaling. Uitgangspunt is: betalen is deelnemen. De betaling moet
binnen zijn (contant of per bank) uiterlijk zondag 24 augustus. Het
is raadzaam je zo snel mogelijk op te geven want we verwachten
weer veel belangstelling. Het programma voor dit berenbuffet is
in voorbereiding. Daarover volgen nog mededelingen. Gelet op de
goede afloop van vorig jaar zijn we wel weer van plan een veiling te
houden van tweedehands spullen, die kunnen worden ingebracht.
GEVRAAGD: SPULLEN VOOR DE VEILING
Tijdens het Berenbuffet op zaterdag 30 augustus houden we weer
een veiling van tweede hands spulletjes. Wil je iets kwijt wat nog
goed is, dan kun je dat inbrengen. Te denken valt aan (strip) boeken, cd’s, kleding zoals een leren jas of broek, collector items zoals
uniformachtige zaken als petten en shirts. Ook een leuke vaas, of
die ene leuke bierpul, een bijzonder (kunst)object, poster etc. Vul
het zelf maar in.
De opbrengst komt ten goede aan onze eigen kas van de Netherbears. Spullen kunnen worden ingeleverd in overleg met een van de
bestuursleden op de baravonden, of anderszins in overleg verder te
regelen. Je kunt ook mailen naar voorzitter@netherbears.nl als je
wat in de aanbieding hebt.
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Akkoord voor betaling

(handtekening bestuurlid van Stichting Netherbears)

wijze van betalen
De kosten van deelname bedragen 10,00 euro. Te voldoen
door:
Contante betaling bij een bestuurslid van het stichtingsbestuur
op de soosavond in de Barderij;
Overmaking op girorekening 686 56 02 ten name van de
Stichting Netherbears te Amsterdam onder vermelding van
‘deelname buffet’.
In verband met de voorbereiding moet de betaling voor 24
augustus 2008 binnen zijn.
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