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Beste P.R.A.B. liefhebber, 
 
Allereerst wil ik starten met u onze Beste Wensen toe te wensen voor het nieuwe jaar. We zijn blij dat u deel uit 
maakte van onze vereniging en hopen zeker dat we ook dit jaar op uw deelname mogen rekenen. Om ons leuk en 
succesvol showseizoen 2018 af te ronden, geven we ook dit jaar een groot kampioensfeest. Hier zullen naar 
goede gewoonte onze kampioenen van 2018 gehuldigd worden en net zoals de voorgaande jaren zal ook dit 
voorafgegaan worden door de Algemene Ledenvergadering. 
 
De avond zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 2019 en dit in Feestzalen De Vlaschaard te Hulshout. 
 
Omstreeks 18u45 zullen we van start gaan met de Algemene Ledenvergadering.  
Volgende punten zullen hier besproken worden: 

• Aanwezigheidslijst invullen 
• Voorlegging jaarverslag 2018 ter goedkeuring en voor kwijting aan de bestuurders 
• Begroting 2019 – inkomsten & uitgaven 
• Wijzigingen PRAB Reglement 
• Voorstelling kalender 2019 
• Allerlei 

U kan zelf eveneens variapunten aanbrengen en dit door ze ons te bezorgen voor 18 januari 2019. Dit kan via de 
post (Gaaiendreef 8, 2900 Schoten) of via e-mail (info@prab.be). 
 
Graag willen we via deze weg een oproep doen naar vrijwillige medewerkers waarop we beroep kunnen doen 
tijdens onze wedstrijden. Heb je hier interesse voor, stuur ons dan zeker uw kandidatuur en dit voor 18 januari 
2019. Dit kan eveneens via de post (Gaaiendreef 8, 2900 Schoten) of via e-mail (info@prab.be). 
 
Het grote feest zal starten omstreeks 20u00. Wij verwelkomen dan graag iedereen met een heerlijke aperitief. 
 
De rest van deze leuke avond zal ingevuld worden met: 

         Warm Buffet (start 20u00) 
                       Dessert & koffie            
                       Huldiging van onze P.R.A.B. High Point kampioenen (aansluitend op het eten) 
          Huldiging van de All-Around Trophies 

         Muziek en Ambiance 
                       Gratis drank van 19.00u tot 02.00u 
 

Laten we er dus samen een groot feest van maken! 
 
Feestadres: Feestzalen De Vlaschaard,  Seysheisstraat 16B, 2235 Hulshout (België) - Oprijlaan langs Grote 
Baan 287/289 
 
Op de bijhorende pagina vindt u het inschrijvingsformulier (gelieve dit volledig in te vullen en terug te sturen of 
te e-mailen naar: P.R.A.B. vzw, Gaaiendreef 8, 2900 Schoten, België of info@prab.be) 
 

Aandacht!!!!! 
Inschrijven kan tot 18 januari 2019 

Inschrijvingen zijn alleen geldig als ze betaald zijn!!!! 
Het is onmogelijk om nog in te schrijven of te betalen na 18 januari 2019. 
Er kan NIET betaald worden op de Awards zelf!!!!! 
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Inschrijvingsformulier	P.R.A.B.	Year-End	Awards	2018	

Ledenvergadering	(start	18u45):	
 
Algemene ledenvergadering:                ........x GRATIS 
 
Gelieve de namen mee te delen van de aanwezigen op de ledenvergadering:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Year	End	Awards	(start	20u00):	
 
Volwassenen (Awards)*     .................x 42 € =.......................€ 
 
Kinderen -12 jaar (Awards):      ..........x 21 € =.......................€ 
 
                                                    Totaal Bedrag: .....................€ 
 
 
*Er is ook een vegetarisch menu mogelijk op aanvraag.  
  Wenst u hier gebruik van te maken? JA | NEE (schrappen wat niet past)  
                                                             Aantal personen vegetarisch: .......................... 
 

IBAN: BE97 7330 1036 1549   BIC: KREDBEBB 
 
 
Naam:..................................................................Voornaam:.......................................... 
Straat:...................................................................Nummer:...............................Bus:...... 
Plaats:...................................................................Postcode:........................................... 
Telefoon:..............................................................GSM:................................................. 
 
Ik wens mijn tafel te delen met:……………………………………………………….. 
 

Aandacht!!!!! 
Inschrijven kan tot 18 januari 2019 

Inschrijvingen zijn alleen geldig als ze betaald zijn!!!! 
Het is onmogelijk om nog in te schrijven of te betalen na 18 januari 2019. 
Er kan NIET betaald worden op de Awards zelf!!!!! 
 


