Beste AmstelGlide enthousiateling,
Je ontvangt deze mailing omdat je in 2018 hebt deelgenomen aan de AmstelGlide
zweefvliegwedstrijd, georganiseerd door de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen.
Ook in het jaar 2019 organiseert de ACvZ weer een tweedaagse AmstelGlide wedstrijd. De
inschrijving is nu net een week open en inmiddels hebben zich al meer dan 40 potentiële
deelnemers aangemeld. Behoor jij (nog) niet tot die groep, maar wil je wel graag meedoen?
Aarzel dan geen minuut en meld je vandaag nog aan via http://amstelglide.acvz.nl!
De AmstelGlide wordt gehouden in het weekend van 22 en 23 juni 2019 vanaf ons mooie
thuisveld Soesterberg. Je kunt op beide dagen starten aan de lier of zelfstarten. We hebben
alvast een bestelling geplaatst voor fantastisch vliegweer en voor mooi barbecueweer. Of er
nou gevlogen wordt of niet, op zaterdagavond is iedereen ook van harte welkom om een hapje
mee te eten van onze AmstelGlide Barbecue.
Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is € 35,00 per vliegtuig. Jongeren onder de 25 jaar betalen
slechts € 25,00 per vliegtuig. Deelname aan de barbecue kost € 15,00 per persoon. In de
bevestigingsmail die je krijgt na je aanmelding vind je de betalingsgegevens. Na ontvangst van
je inschrijfgeld is je aanmelding definitief.
Via http://amstelglide.acvz.nl kun je zien wie zich tot nu toe hebben aangemeld (onder het kopje
‘Wil je weten wie je al voor gingen?’). Staat je aanmelding nog onder “voorlopig”, dan hebben
wij je inschrijfgeld nog niet ontvangen. Zodra dat binnen is, word je omgezet naar “bevestigd”.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus twijfel niet langer, meld je aan en zorg dat je het inschrijfgeld
zo snel mogelijk op onze rekening overmaakt!
Voor vragen over deze mailing of over de AmstelGlide of ACvZ in het algemeen, kun je een
email sturen naar amstelglide@acvz.nl. Wij hebben er in elk geval al super veel zin in en hopen
jullie allemaal weer te mogen verwelkomen in juni op Soesterberg!
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