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Gent, 30 december 2019
Beste collegae en vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op een conferentie over:

“De gekende Gentse Socialistische Politicus Edward Anseele” door Eric Bauwens (Lid van KVOO-O.Vl)
op 20 februari 2020
Voorafgaande opmerking: Er zullen foto’s genomen worden tijdens deze activiteit. Zij die niet wensen
gefotografeerd te worden dienen dit bij het begin van de activiteit te melden aan de verantwoordelijke
(Daniël Van Poucke) of de fotograaf van dienst.
Plaats: ‘T Braemhof – Braemkasteelstraat 6 – 9050 Gentbrugge
De leden van de bevriende verenigingen (M&M, KKROG, KVOA) zijn welkom op deze
activiteit.
Programma: 09.30u – 10.00u: Aankomst
10.00u – 11.00u: Eerste deel van de conferentie
11.00u – 11.15u: Break
11.15u – 12.00u: Tweede deel van de conferentie
12.00u – 12.15u: Vraag en antwoord periode
12.15u
: Aperitief en maaltijd*

Aperitief (aan tafel)
Glas Kirr, witte wijn of fruitsap en één verfijnd hapje.
**
Menu
Dagschotel
**
Aangepaste huiswijnen tijdens één gerecht .
Waters, bieren (uitgezonderd zware) en alcoholvrije dranken tijdens de maaltijd zijn inbegrepen
**

Koffie naar believen met waaier aan zoetigheden .
*Het bestuursorgaan heeft - aangezien het hier niet om een culinair gebeuren gaat - bewust gekozen voor
een vereenvoudigde maaltijd met beperkte receptie en beperking in drank tijdens eten. Wie meer wijn bij
het eten wenst dient dit zelf onmiddellijk te betalen.
Kledij: vrijetijdskleding (das niet verplicht)

Bijdrage: Leden KVOO-O.Vl en leden van bevriende organisaties (M&M, KKROG, KVOA): €45 pp
Enkel voordracht en aperitief: €10pp
Inschrijving: Door storting op rekening IBAN BE 29 0682 0350 0064 van KVOO-O.Vl en dit ten laatste op 10 februari 2020.
(geld op rekening)
In geval van problemen, bel Daniël Van Poucke :0477 51 03 01

Marc Baelen
Voorzitter
"Wij vragen u kennis te willen nemen van onze Privacyverklaring die gepubliceerd werd op onze website."

