Handboogsportvereniging
’t Trefpunt Tienray

Secretariaat:

E-mail
Opgericht:
K.v.K. Venlo:
Bankrelatie:

Accommodatie:

Ontspanningsavond….Handboogschieten
De mogelijkheden in de accommodatie van HBSV ’t TREFPUNT
TIENRAY

Pierre Gielen
Nieuwe Baan 17
5865 AM Tienray
tel. 0478-690533
secretariaat@trefpunttienray.nl
16 november 1970
40164507
Rabo Horst-Venray
Rek. nr.
NL34 RABO 01504 95 331
Giro van de bank P1037964
Nehobolaan 8
5865 AS Tienray
tel. 06-83663648
www.trefpunttienray.nl

Hoe ziet deze avond er ongeveer uit (eigen inbreng is mogelijk)
20.00 uur
20.30 uur

binnenkomst met koffie/thee en vlaai
Groepen maken van 5 personen per baan
Per persoon telkens twee pijlen schieten
2x2 proefpijlen, waarna ± 10x2 pijlen worden genoteerd, zodat men een onderlinge wedstrijd
krijgt.
Na 5x2 pijlen een korte pauze waarin een versnapering kan worden geserveerd.
Per baan een instructeur die u goed onder de boog kan zetten

23.30 uur

Einde wedstrijd, waarna nog vrij schieten voor de liefhebber

24.00 uur

Sluiting, na een gezellig avondje handboogschieten

Kostenplaatje
Demo kosten: tot 30 personen €120,-: voor elke persoon meer €5.00 extra.
Koffie met vlaai € 3,- p/p. 2e kopje gratis
Versnaperingen: Chips, pinda’s en zoutjes €1.50 p/p
Borrelgarnituur € 3 p/p
Warm en/of koud buffet kan in overleg worden samengesteld met uw cateringbedrijf.
Drank: alleen zwakalcoholische dranken zoals wijn en bier en diverse limonades à €1.80 per consumptie.
Tevens is er de mogelijkheid tot een all-in arrangement (excl warm en/of koud buffet)
Entree, koffie met vlaai, versnaperingen warm en koud, alle consumpties van 20.00 uur tot 24.00 uur,
instructies enz, voor € 25 p/p.
Bij vastleggen van de datum dient € 50 voldaan te worden als aanbetaling voor de gemaakte kosten. Indien de
avond uwerzijds niet door kan gaan wordt dit bedrag niet terug betaald.
Bij voorkeur worden deze avonden georganiseerd op zaterdagavond.
Indien mogelijk 3 maanden van te voren bespreken i.v.m. ons wedstrijdschema.
Voor verdere inlichtingen: Nico Grouls 06-53355529 of op een van onze trainingsavonden. (Dinsdagavond
vanaf 20.00 uur, vrijdagavond vanaf 20.30 uur en zondagmorgen van 11.00 uur tot 13.00 uur in onze
handboogaccommodatie NEHOBOLAAN 8 in Tienray tel 06-83663648
Ook verzorgen wij kinderdemo’s. De kosten zijn € 7.50 per persoon met een minimum aantal deelnemers van
10 personen. Voor meer informatie Huub Nabben, tel 0478 962211.
Met vriendelijke groet
Bestuur HBSV ’t Trefpunt Tienray

