
 

 
 
 
 
 
 
 
      Ammerzoden 15-10-2019 
 
 
Beste Classic 60+ & Classic 60- leden met aanhang, en overige VMCN betrokkenen. 
 
Doordat wij al enkele jaren een terugloop zien in het aantal classic 60+/60- leden 
welke de prijsuitreiking /feestavond bezoekt, wellicht omdat het misschien te druk 
is, te veel lawaai of welke reden dan ook. Hebben wij al een paar jaar een plan dat 
we nu ten uitvoer willen brengen als daar animo genoeg voor is. 
 
Wij willen een soort Reünie/Prijsuitreiking doen voor de classic 60+/60- leden met 
hun aanhang, maar ook voor ex- leden of mensen die zich op een of andere manier 
ingezet hebben om de club aan het draaien te houden. 
 
Op de middag voor de feestavond/prijsuitreiking d.d. zaterdag 16 november 2019 
willen we om 15:00 uur beginnen met koffie en iets erbij, en daarna in alle rust de 
prijsuitreiking /huldiging van de classic 60+/60- klassen, daarna zal er rond 17.00 
u een koud/warm buffet voor u klaar staan. 
Uiteraard vinden wij het ook erg gezellig als iedereen blijft voor het avond 
programma waar de overige VMCN klassen gehuldigd zullen worden. 
 
Niet alleen de classic 60+/60- leden zijn uitgenodigd, maar uiteraard is iedereen 
welkom. Wij vragen hiervoor wel een kleine eigen bijdrage van € 10,- per persoon 
voor het buffet. 
Op deze manier hopen we dat vooral voor de "minder jonge" leden de prijsuitreiking 
wat toegankelijker wordt. 
 
Er moet echter wel voldoende animo voor zijn, dus vragen wij u om uiterlijk 3 
november 2019 door te geven of hier interesse voor is.  
 
Graag opgeven via een mail naar: bart@vmcn-mx.nl met hoeveel personen je tijdens deze 
middag aanwezig bent en graag de namen van deze personen. 
 
Om nog steeds de kosten van de feestmiddag/avond enigszins te drukken voor de 
vereniging, vragen wij ook de aanwezige personen tijdens deze middag om een 
presentje mee te nemen voor de verloting welke in de avond gehouden wordt. 
 
Wij hopen dat er voldoende animo is zodat we dit in gang kunnen zetten.  
Na 3 november zullen wij beslissen of er voldoende animo is voor deze middag, of dat er 
te weinig animo is en de prijsuitreiking gewoon toevoegen aan het avonddeel met de 
andere VMCN klassen. Hiervan volgt altijd nog een mail. 
 
Met vriendelijke groeten:  VMCN bestuur & Feestmiddag comité 
 


