Presenteert :

Zondag 5 juni 2016
38ste BRADERIJ - DORPSDAG
met extra aandacht voor onze jongsten.
Heus KINDERDORP op Kristus Koningplein
+ MUZIKALE ANIMATIE in de straten
Beste vereniging of sportclub
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij, EWD, samen met het district Ekeren en het Cultureel Centrum de
braderij - dorpsdag. Dit jaar doen we een extra inspanning voor onze kinderen. We gaan voor allerlei
kinderanimatie zorgen op het vernieuwde Kristus Koningplein. Samen met de jaarlijkse muzikale straat animatie wordt deze dag opnieuw een topper!!
Willen jullie meedoen, schrijf dan in met onderstaande strook. Indien gewenst kan je tevens opnieuw
tentjes, tafels van 1 meter en stoelen bestellen. (Zolang de voorraad strekt)
Opgelet:
De 1ste 6 meter blijft GRATIS als U geen drank of eten verkoopt om uw kas te spijzen.
D.w.z. : enkel promotie of spelformules om uw vereniging te promoten blijft GRATIS.
DE WAARBORG VAN € 50 BLIJFT VOOR IEDEREEN GELDEN!!!!
Hebt U meer dan 6 meter nodig is dit voor iedereen hetzelfde als vorig jaar €25 per extra 3 meter.
Als jullie die dag ’s avonds jullie stand netjes achter laten, krijgen jullie die €50 terug !
De controle wordt gedaan tussen 18 en 19 u en wordt nadien zo snel mogelijk teruggestort.
!!! OPNIEUW : 10% Korting als je inschrijft EN BETAALT vóór 29 februari 2016 !!! Je mag dit zelf verrekenen.
!!! Let op: Dit geldt enkel voor diegenen die iets verkopen of de extra meters, geen korting op de BORG !!!

DEELNAMEFORMULIER – DORPSDAG 5 juni 2016 van 10u tot 18u (Vereniging + Sportclub)
Naam van de vereniging ………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam + Tel verantwoordelijke…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail – Website ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Verkoopt …………………………………………………………………………………………………………. = €50 voor 6 meter + borg
Doe enkel promotie , spelformules of tombola (= niets verkopen) = enkel borg
Heeft enkel 6 meter nodig : Ja - Neen
Extra 3 meters ……..x € 25 + borg
Gebruikt u gasflessen of bakplaten ? …………
Indien ja, beschik ik zelf ook over een branddeken. Verplicht van de brandweer! ( zie bijlage )
Ik vraag ook ………. tentjes + ……… tafels 1m + ……….. stoelen(zolang de voorraad strekt)
U betaalt vóór 29 februari, € 50 waarborg + bij extra verkoop € 50 of € 75 (-10%) op
733-0019838-80 (KBC) / IBAN: BE47 7330 0198 3880 / BIC: KREDBEBB
met vermelding naam vereniging (+extra meters) dorpsdag Ekeren. !! 10% korting geldt niet voor borg !!
PLAATS IS PAS DEFINITIEF NA ONTVANGST VAN HET INSCHRIJVINGSGELD.
Indien niet betaald, worden de plaatsen de dag zelf op basis van first come first served verdeeld. Geen optie na 29/02/2016!!

Betaal vóór 29.02.2016, zo niet bent u niet zeker van uw plaats! EN de 10% korting!
Want vol is vol! Annuleringen geven geen recht op terug betaling als de plaats niet wordt her verkocht!

Vriendelijke groeten EWD - BRADERIJ team: info@ekerenwinkeldorp.be - www.ekerenwinkeldorp.be
Vragen : Voorzitter EKERENWINKELDORP vzw : Rik Bossuyt 0476/442776 Dorpstraat 17 / 2180 EKEREN
Contactpersoon : François Stroobants 0491/964239 (district Ekeren Dienst Evenementen)

