
 
         10 december 2016 

Beste leden en (ex-)collega’s 

  

Nu reeds wensen we al onze leden ,en al diegenen die hun dierbaar zijn, prettige eindejaarsfeesten en 

het allerbeste voor een gezond, en gelukkig 2017. 

  

Om het nieuwe jaar te starten op een culinair hoogstaande manier,met sfeervolle en originele muziek 

en in een gezellige en ware Paribas-sfeer, nodigen wij u graag uit op onze traditionele nieuwjaarslunch. 

  

Zoals de vorige jaren zal dit evenement plaats hebben in de lokalen van BSPORT,    BASILIEKLAAN 

14       St AGATHA BERCHEM 

datum : VRIJDAG  6 JANUARI  2017 

               WELKOM VANAF 12 UUR 

De lonen stijgen weer, de inflatie laait weer op, de files worden alsmaar langer,de PvdA  blijft maar 

stijgen in de peilingen. Maar bij onze nieuwjaarslunch is het enkel de culinaire kwaliteit die stijgt. de 

prijs die beweegt niet. Aarzel dus niet en bevestig vandaag nog uw deelname door storting van  25 

EUR per persoon op REK BEO5 5507 9050 0075 (35 euro voor niet-leden) 

  

Aperitief, lunch, dessert, witte en/of rode wijn, mooie muziek ……het is allemaal in de prijs begrepen. 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste op 30/12/2016. Dus snel naar de PC,smartphone 

of bankkantoor om uw aanwezigheid te bevestigen. Als hoofdmenu kan U in plaats van vlees ook voor 

een visschotel(geen oesters) opteren. In dit laatste geval gelieve dit op de betaling te vermelden of 

ons een mailtje te sturen, ook vóór 30 december. Het volledige menu wordt later gecommuniceerd. 

  

Dat men vergeet zijn buitenlandse inkomsten te vermelden op de belastingaangifte…,dat men steevast 

vergeet s’zondags naar de mis te gaan,dat men vergeet bloemen te schenken op secretaressendag, dat 

men de verjaardag van de partner vergeet,  wij kunnen het begrijpen. Maar dat sommige leden 

vergeten hun jaarlijkse bijdragen te betalen aan Vriendenkring Paribas…dat begrijpen wij minder.  Wij 

vragen dus met aandrang dat onze leden die zich in deze netelige, financieel achterstallige positie 

bevinden,asap het nodige zouden doen om hun financiële  verplichtingen tov de Vriendenkring te 

regulariseren. Gezien de negatieve intrestvoeten zullen wij geen nalatigheid-intresten aanrekenen. De 

lijst van de achterstallige betalers blijft strikt confidentieel(en kan n iet gehackt worden) 

Lid worden kan nog steeds door 10 symbolische Euro te storten op bovenvermelde rekening. 

Tenslotte vragen we u , bij ontvangst van de nieuwe agenda 2017 alvast  de datum  VRIJDAG 24 

MAART 2017 te noteren. Dan organiseren wij met voorrang voor onze leden een lunch in een 

sterrenrestaurant… aan 

B-sports-prijs. Het aantal plaatsen is evenwel beperkt en snel inschrijven zal de boodschap zijn. (info 

volgt) 

  

Bij onze mailing kan het al eens gebeuren dat berichten niet bij iedereen toekomen (technische 

problemen, berichten in spam, menselijke fout). Daarom raden we U aan regelmatig op onze site 

te gaan zien, waar wij alle info vermelden alsook ‘t versturen van mailing.  Desgevallend kan U 

ons contacteren bij het niet ontvangen van onze berichten. 
  

Beste eindejaarsgroeten en tot  6 januari. 

 

  

COMITE VRIENDENKRING PARIBAS 

https://paribassenior.wordpress.com/
https://paribassenior.wordpress.com/

