De Kooi
Zevenhuizerstraat 1
3751 LC Bunschoten-Spakenburg
Telefoon 033 – 299 40 33
Beste Clubleden,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de
Algemene Leden Vergadering op zondag 10
maart 2019.
Tijdens de ALV zijn wij te gast bij Grandcafé en
Partycentrum De Kooi te BunschotenSpakenburg.
De Kooi is eenvoudig bereikbaar, ligt centraal in
de polder van Bunschoten en heeft een
prachtig uitzicht over de omliggende
weilanden. Bij de locatie is voldoende gratis
parkeergelegenheid.
De ALV vindt plaats in De Grote Zaal van De
Kooi. Deze zaal bevindt zich op de begane
grond.

➢ Vergeet niet om u lidmaatschapspasje mee
te nemen naar de ALV. Er zal wederom een
loting plaatsvinden voor een VRO –
Verhoogde Rijvaardigheid Opleiding.
➢ Na afloop van de ALV is er via inschrijving
gelegenheid om deel te nemen aan een
lekker dinerbuffet bij De Kooi. Zie nadere
informatie over het dinerbuffet verderop
in deze nieuwsbrief.

De voorlopige agenda voor de Algemene
Leden Vergadering 2019 ziet er als volgt uit:

Het dinerbuffet bestaat uit koude en warme
gerechten:

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en registratie
clubleden → koffie/thee
met Spakenburgse
lekkernijen *
13.00 – 14.15 uur 1e deel ALV (agenda volgt)
14.15 – 14.45 uur Pauze → Drankje/snackje
14.45 – 15.45 uur 2e deel ALV (agenda volgt)
15.45 – 16.15 uur Pauze → Drankje/snackje
16.15 – 16.30 uur Informatie Lustrum d.z.v.
Herman Bulten en Roger
Leppers
16.30 – 16.45 uur Presentatie
Toerprogramma
16.45 – 17.15 uur Presentatie KNMV
17.15 – 17.45 uur Afsluiting met drankje en
gelegenheid tot napraten
18.00 – 20.00 uur Dinerbuffet → op
inschrijving

Koude gerechten
➢ Stokbrood en kruidenboter
➢ Meloen en ardennerham
➢ Gerookte kip met kerrie mayonaise ,
spekjes en rucola
➢ Visschotel met zalm met crème fraiche en
bieslook
➢ Groene salade
➢ Rundvleessalade met diverse vleeswaren
➢ Aardappel salade met spekjes en
gedroogde tomaatjes.

* Wij bieden u bij de ontvangst een lekker
kopje koffie of thee aan met Spakenburgse
lekkernijen; Jan Hagel, Hart & Oma’s Keek.

Informatie over het dinerbuffet:
Vanaf 18.00 uur hebben wij een lekker
dinerbuffet besproken.
De kosten van het dinerbuffet, exclusief
drankjes, bedragen € 26,50 per persoon en
dienen vooraf te worden betaald door
overmaking van het bedrag op IBAN
NL50ABNA0620226293 t.n.v. Club PanEuropean Nederland onder vermelding van
“ALV diner 2019”, uw naam en uw
lidmaatschapsnummer. Uw betaling dient
uiterlijk 1 maart 2019 bijgeschreven te zijn op
bovenstaande rekening.
Tevens ontvangen wij graag uw aanmelding
voor het dinerbuffet -en eventuele dieetwensen- per mail op feestcomite@club-pan.nl.

Warme gerechten
➢ Kipsaté met satésaus
➢ Gebakken zalmfilet op tagliatelle met
roomsaus
➢ Warme beenham met mosterd honing
mayonaise
➢ Dikke frieten met mayonaise
➢ Groenten
Minimale deelname aan het buffet is 25
personen.

Wij zien u graag tijdens de ALV en aansluitend
bij het dinerbuffet op zondag 10 maart 2019
bij De Kooi in Bunschoten-Spakenburg!

Hartelijke groet namens het Bestuur CPEN,

Feestcommissie CPEN
Marieke, Anja en Sandra
feestcomite@club-pan.nl

