
ED-VO bestaat 40 iaar
en dat moet gevierd worden

Afgelopen 24 oktober is het atweer 40 jaar geteden dat onze vereniging is opgericht. Wat ats een
kteÍne vereniging is begonnen is inmiddets uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in
Volendam. EDVO is een vereniging waar we met zijn alten heel trots op rnogen zijn!

Op zaterdag 13 december a.s. nodigen wij iul,tie dan ook uit om dit jubiteum samen te vieren. Voor
atte teden en vrijwittigers organiseren wij die dag een gezeltige spettetjesmiddag met 's avonds
voor de votwassenen een gezettige receptie.

Het zwembad is open vanaf 16:00 uur en dan hoor je in wetke pl,oeg je zit.

Aanstuitend vanaf ongeveer 18:00 uur is er dan gelegenheid om nog even vrij te zwemmen. Voor
iedereen is er dan een patatje, iets te drinken en een ijsje.

Voor de volwassen teden (18 jaar en ouder) is er na aftoop van het zwemmen een receptie bij
Eugène in het restaurant van zwembad "de Waterdam". Dit zal een informeel samenzijn worden
zonder toespraken.

Uiteraard is het ook mogetijk om atteen naar de receptie te komen wanneer je niet mee witt doen
aan de speltetjesmiddag. (geef dit dan wel duidetijk aan op het formutier of in de e-mait)

Vmdeirwentarisatievarrtret aantat-tederr+dt-ddnwq/tgzat-zijn verroeken wij iedereetrom -- --
onderstaande gegevens in te vutten, en het formulier z.s.m. weer in te teveren of een mait te
sturen (uiterl,ijk tot 16 november a.s.)

Ook de [eden die niet aanwezig zullen zijn verzoeken wij om het formulier in te leveren.

Àlet vriendetij ke groet,
Bestuur ED-VO

Je kan ookmailen rnar info@edvo.nl (per email heeft onze vootkeur)

Naam:
Adres:
Postcode & Woonptaats:
E-mai[:

trlk ben niet aanwezig op 13 december
trlk wit deetnemen aan spettetjesmiddag (16:00 - 18:00 uur) (aub teeftijd vermetden)
trlk kom wij zwemnen (18.@ - 18:45 uur)
nlk kom naar de receptie (voor 18 jaar en ouder) (19:00 - 21:00 uur)

(meerdere keuzes mogetijk)

Leeftijd:...................(a lleen van toepssing bij deetmme aan de spettetjes)

Nadere informatie volgt via e-mait en op onze website www.edvo.n[


