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“MAG-ondersteunende club”

Richtlijnen Feestavond MC Grathem
Doelstelling Feestavond

Inhoud Feestavond

Locatie
Tijdstip en duur
Houd rekening met

Een gezellige clubbijeenkomst, waarbij op informele wijze onder
het genot van een drankje en hapje het MC Grathem gevoel en
betrokkenheid versterkt wordt.
Gemikt wordt op een hoge opkomst van MC Grathem.
 Clubrit in de (na-)middag of activiteit ‘s avonds
 Muziek (achtergrond/DJ/Karaoke/band)
 Eten (bv BBQ, koud-warm buffet etc.)
 Drank (Bier/wijn/fris)
 Andere activiteit (eventueel in plaats van clubrit/eten)
Schuur/Werkplaats/bedrijfshal/Horecagelegenheid/overig, welke
voldoende groot is om 40 – 70 personen te herbergen.
- tourrit van 14.00/15.00 uur tot 16.30/17.30 uur en/of
- bijeenkomst Feestavond vanaf 19.30/20.30 uur tot ??
1. Eten
- vegetariërs of anders
- tijdstip voor het eten (ga niet te laat eten)
2. Muziek
- Soort muziek/bands/overig
- Geluidsterkte versus tijdstip (denk aan omwonenden)
3. Financiën
- Feestavond moet kostendekkend zijn
- let op met het maken van reserveringskosten
- denk aan een (kleine) attentie van degene waar de locatie
gehouden wordt
4. Drank
- Koffie-thee-fris-wijn
5. Hulp
- er is vaak enige hulp van leden gewenst. Zorg hier tijdig voor.
Wie helpt mee met de voorbereidende werkzaamheden
(klaarzetten/elektra e.e.a.), het klaarmaken en opruimen van het
eten, het verzorgen van de drank/tap, opruimen na afloop etc.
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6. Sanitaire voorzieningen
- een grote groep vereist passende sanitaire voorzieningen.
Bijdrage vanuit MC
Maximaal Euro 500,00 alleen t.b.v. leden. Er is geen bijdrage aan
Grathem
niet-leden.
NB: een vast bedrag per MC Grathem deelnemer is ook
bespreekbaar als clubbijdrage
Richtbedragen voor
Bijdrage leden tot ca. Euro 20,bijdrage leden/niet-leden Bijdrage niet-leden/partner tot max. Euro 27,50
Bijdrages aan organisatie te betalen; bij voorkeur via bank om de
traceerbaarheid te verhogen.
Aanmelden/opgaves
Ongeveer een/twee maand(en) van tevoren de leden een
Inschrijfformulier /
inschrijf/opgaveformulier per email toesturen via de Secretaris, met
opgaveformulier
daarin duidelijk te vermelden bij welke persoon en voor welke
datum men zich dient aan te melden (Naam, Adres,
Telefoonnummer, E-mailadres). Omschrijf de te inhoud van de
Feestavond.
Vermeld tevens op het formulier hoe en wanneer betaald dient te
worden, indien van toepassing.
Contactpersonen Bestuur
Activiteit
Edwin Brunenberg, Pater van Donstraat 47, 6089NM Heibloem,
0475-593824, voorzitter@mcgrathem.nl
Post/Aanmeldingen

Jan Verdonschot, St. Antoniusstraat 9, 6097ND Panheel, 0475570273, secretaris@mcgrathem.nl

