EVENEMENT

VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE 2020

16 januari 2020
De grootste kroeg van Nederland opent haar deuren! Vrienden van Amstel Live is één van de populairste concertreeksen van
Nederland. Elke editie opnieuw komen allerbeste Nederlandse artiesten optreden voor jou en je collega’s. De namen van
deze artiesten zijn geheim tot de aanvang van het evenement. Ook Dit jaar zijn er via de PV zowel staan- als zitplaatsen
mogelijk! Aanmelden kan via de website. Graag onder vermelding staan- of zitplaatsen.

Deze activiteit is inclusief:
•
Vervoer per luxe touringcar
•
•

Vertrek vanaf de vaste opstapplaatsen in Assen, Beilen, Hoogeveen, Emmen en Meppel (De Wijk).
Staan- of zitplaats tijdens het concert

Overig:
Maximaal aantal deelnemers voor deze activiteit is 125 personen, waarvan 75 staan en 50 zitplaatsen.

Eigen bijdrage
staanplaats:
zitplaats:

leden € 72,50
leden € 60,00

introducés: € 95,00
introducés: € 85,00

Voor deze activiteit mag een lid zich laten vergezellen door maximaal één introducé
Voor overige informatie kun je onze website bezoeken of contact opnemen via info@pvpago.nl
Opgavenformulieren dienen uiterlijk vóór 11 maart 2019 bij ons binnen te zijn.
NB: Deze activiteit wordt in april ingehouden op het salaris!
* Zie de voorwaarden op de website onder Huishoudelijk reglement, nummer E4 en E9

Klik hier voor opgave

Je kunt je uitsluitend opgeven door middel van een (digitaal) opgavenformulier op de website of een formulier aan
te vragen bij het secretariaat. Het ingevulde formulier kun je sturen naar het secretariaat, t.a.v. Hedwig
Seidel, hoofdgebouw in Beilen. Na opgave en sluiting van de inschrijving ontvang je een bevestiging en zo nodig
verdere informatie. Indien er een limiet aan deelnemers is, zal er bij te veel opgaven een loting plaats kunnen
vinden.De personeelsvereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de reis en verblijf.
Personeelsvereniging | Postbus 30007 | 9410 RA Assen | t.a.v. Hedwig Seidel | Hoofdgebouw, Beilen | 0593-535330

