Inschrijfformulier lustrumviering
Beste hobbyisten en trekkerliefhebbers,
Zoals velen van jullie hebben kunnen lezen in de Pionier,
organiseren wij dit jaar de viering van het 40 jarig bestaan
Van onze vereniging. Deze keer zal het feest plaats vinden op boerderij de
Meerhoeve in Middenmeer op 10 en 11 augustus 2019 .
Op deze dagen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Op zaterdag zullen wij,
na de feestelijke opening, ons richten op verschillende rondritten, waarbij in kleine
groepen een bezoek gebracht zal worden aan enkele verzamelaars van de
werkgroep ”Oude Glorie” in Wieringermeer. Wanneer we terugkeren op het terrein is
er een mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige barbecue. Aansluitend die
avond zullen we met elkaar proosten op 40 jaar OTMV. De zondag starten we met
een gezamenlijk ontbijt. Deze dag zal in het teken staan van het showen van het
materiaal. De tractoren staan opgesteld voor bezoekers. Daarnaast is er een
mogelijkheid tot ploegen, maaien en andere activiteiten. Ook aan de jonge
hobbyisten onder ons is er gedacht. Er is voldoende gelegenheid om te spelen met
onder andere een oude draaimolen en een luchtkussen.
Op het terrein is ruimte voor tractoren, motoren, antieke auto’s enz. Graag zouden wij
zien dat het materiaal er verzorgd uitziet en dat achter uw tractor, tot zover mogelijk,
een werktuig aanwezig is. Het rijdend materiaal moet WA verzekerd zijn. Wij stellen
ons op geen enkele wijze aansprakelijk. Ook is er op het terrein ruimte voor een minicamping die voorzien is van stroom, gelegenheid om te douchen en een toiletwagen.
Ook kunt u, met uw waar, deelnemen aan de onderdelenmarkt. Dit kunt u dan ook
aangeven op het inschrijfformulier. Hierbij ook graag vermelden met welke
onderdelen u zal komen.

Inschrijving:
De bijdrage voor deelname aan dit evenement zijn €10 (inclusief ontbijt). Voor de
deelname aan de barbeque wordt €10,00 per persoon extra in rekening gebracht. U
ontvangt bij deelname aan het evenement een aandenken en enkele
consumptiebonnen. Inschrijven kan tot uiterlijk 31 juli Dit kan per email of via
onderstaand adres. LET OP: Inschrijving is pas geldig bij betaling. Voor het
overmaken van deze bijdrage moet u de volgende gegevens gebruiken:
Gegevens voor betaling
Bankrekening nummer: NL95RABO0303121793
Ten name van:
de oude trekker en motorenver NH
Onder vermelding van: Inschrijfgeld lustrum weekend en uw naam.

Gegevens voor inschrijving
Ramona de Jong, Weegbree 21, 3405 AP, Benschop. Telefoon: 0613546796 (na
18.00 uur). Mail: ramona_dejong@hotmail.com
……………………………………… HIER LANGS AFKNIPPEN………………………
Naam:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
postcode/woonplaats:
___________________________________________________________________
Telefoonnummer:
___________________________________________________________________
E-mailadres:
___________________________________________________________________
Tractor/ Stationaire motor/ Auto
merk:_______________________________________________________________
Type + PK + Bouwjaar:
___________________________________________________________________
BARBECUE:

0 JA AANTAL PERSONEN _____

Gebruik van de camping: 0 JA
Ik wil verkopen op de onderdelenmarkt: 0 JA

0 NEE
0 NEE
0 NEE

Te verkopen onderdelen: _________________________________________

Ik ga akkoord met het privacy statement zoals vermeld staat op de website
www.OTMV.nl
0 JA
0 NEE

