
 
 
Beste Leden en Collega’s sympathisanten,       24 december 2013 
 
Zoals reeds aangekondigd op onze website bevestigen wij u dat onze volgende lunch zal doorgaan op 

D O N D E R D A G    30   J A N U A R I  2 0 1 4 
Op de vertrouwde plaats:  CLUB NATIONALE BANK  

BASILIEKLAAN 14 
St AGATHA BERCHEM 

Onze  verantwoordelijke culinaire (pas) benoemde specialist zal er in samenspraak met de chef voor zorgen dat het een 
speciale, bijzonder smakelijke nieuwjaarslunch zal worden. 
Wij hopen dat jullie zeer talrijk zullen aanwezig zijn. Gezien de stopzetting van de subsidies door Belfius zien wij ons 
genoodzaakt de bijdrage voor de lunch lichtjes te verhogen van 15€ naar 20€. In deze prijs blijft apéro, voorgerecht, 
hoofdgerecht, nagerecht en drank (wijn, water) Inbegrepen. 
De prijs die wij U aanrekenen bedraagt slechts 60% van de prijs die aan ons wordt aangerekend. Profiteer dus van de solden 
zolang ze duren… 
MOGEN WIJ U VRAGEN(anders dan tot nu toe)uw deelname te willen bevestigen door storting op de rekening van de 
VRIENDENKRING PARIBAS van 20€ (of een veelvoud hiervan indien U ook voor andere personen betaalt (partner/ander lid) 
GELIEVE IN DIT LAATSTE GEVAL OOK DE NAAM VAN DE ANDERE DEELNEMER OP UW OVERSCHRIJVING TE VERMELDEN. 
GELIEVE DEZE OVERSCHRIJVING ELEKTRONISCH TE DOEN. INDIEN ONMOGELIJK, dan PER GEWONE OVERSCHRIJVING, EN 
DIT TEN LAATSTE OP 22 JANUARI 2014 op ons BELFIUS-REKENINGNR   BE05 5507 9050 0075 van VRIENDENKRING Paribas.  
Gelieve in de rubriek mededeling desgevallend te vermelden bij welke groep u zeker aan dezelfde tafel wil zitten. Zonder 
vermelding zal er voortaan vrije keuze van tafel zijn. 
Indien u na de storting van het bedrag ons tijdig - liefst 1 week op voorhand- laat weten dat u toch niet kunt aanwezig zijn, 
zal dit bedrag u teruggestort worden. Of indien u dat wenst, gelden als betaling voor een volgende lunch. U kunt ons 
verwittigen 
- via mail: paribassenior@gmail.com 
- telefoon: 015/ 27 13 14 (Lieven Stoop) 
- per post: Lieven Stoop 

Baron E.Empainlaan,31 
2800 MECHELEN 

- Via link op onze website : http://fietssite.be/PBsenior.html  of http://paribassenior.tk 
 

Indien betaling per PR of per overschrijving toch onmogelijk zou zijn, behouden wij de mogelijkheid om ter plaatse cash te 
betalen.  Dit moet echter de uitzondering blijven. Wij trachten inderdaad zowel de betalingen als alle informatie in de 
toekomst elektronisch te laten verlopen.  
Gelieve ons in dit geval natuurlijk op voorhand te verwittigen van uw aanwezigheid(telefonisch of schriftelijk) minstens 1 
week op voorhand.  U kunt natuurlijk ook altijd aan een ander lid vragen de betaling voor uw rekening te doen (en dat te 
vermelden op zijn storting). De dag van de lunch kunt u dan in cash terugbetalen aan dat lid. 
 Alle nog actieven, leden en niet-leden, zijn ook welkom op onze nieuwjaarslunch. 
De enige voorwaarde is: de echte Paribas-spirit niet verloren zijn. Personen die zich om welke reden dan ook, moeilijk 
kunnen verplaatsen vragen wij ons dat op de hierboven vermelde manier te laten weten, met duidelijke vermelding van het 
postnummer van uw verblijfplaats. Wij zoeken uit of er leden zijn met hetzelfde postnummer, die u kunnen (en willen) 
komen ophalen.  
Deze brief zal u ook per mail worden toegestuurd. Zo u wel degelijk over een mailadres beschikt, maar de mail niet 
ontvangen hebt betekent dit dat wij niet over het (juiste) mailadres beschikken. Gelieve ons te informeren op welk mail- 
adres we U kunnen contacteren.(eventueel van kind, buur, vriend). Wij willen inderdaad in de toekomst alle informatie per 
mail laten verlopen.  
Voor het jaar 2014 voorzien wij 6 activiteiten: 
- 4 lunches (jan, maart, juni, nov) 
- Barbecue (buiten Brussel en buiten de kantooruren): mei 
- Bezoek andere stad 
De juiste data en locaties worden u zo spoedig mogelijk meegedeeld. (consulteer ook geregeld onze seniorensite) 
                     
ONZE BESTE WENSEN VOOR EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2014 VOOR U EN VOOR ALLEN DIE U LIEF ZIJN 
 
Vriendelijke eindejaarsgroeten  
Van wege het Bestuur Vriendenkring Paribas 
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