KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

op ZATERDAG 18 MAART 2006 om 19 uur
en op ZONDAG 19 MAART 2006 om 16 uur

Driemaandelijks tijdschrift - 1ste trimester
Januari 2006 - Nr. 1 - 36e jaargang
Stichter-voorzitter
Mark Standaert
°08/07/1951 - †26/02/1976

REPORT

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.

Dubbel-concert

BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN • Tel. & Fax 015 20 48 78
E-mail: irsc@skynet.be • W EBSITE : WWW .IRSC.BE

Grüsse aus Wien 27
MEDEDELING

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen
Gesponserd door:

Voor de zondag 19 maart zijn er al zeer veel inschrijvingen binnen, zodat daar de plaatsen al wat zeldzamer
worden. Voor de zaterdag stelt zich dat probleem nog niet. Daarom een verzoekje aan jullie om te overwegen
van ZATERDAG 18 MAART te komen luisteren en kijken naar ons concert. Misschien is het raadzaam van
eerst een telefoontje te geven aan Mevr. Standaert of René Van Eyken, die jullie dan allicht wat wijzer
kunnen maken. Bedankt voor jullie begrip.
Het bestuur

18 & 19 maart 2006

Wil ook 2006 reeds vastleggen in jouw kalender...
Grüsse aus Wien 27
deSingel Antwerpen

Met Anne Cambier, Terumi Shima, Michael Heim en Ernst Daniel Smid... twee onvergetelijke dagen!

Zondag 30 april 2006

Prosit Wien

Alpheusdal Berchem

Een diner dansant met het ensemble Walter Van der Smissen.

Van 4 t.e.m. 12 mei 2006

Wiener Reis

Oostenrijk

Leuk gezelschap.

Zondag 27 augustus 2006

Brunch

Salons ter Roest Buggenhout

Een verfijnd diner opgeluisterd door een fijnbesnaard salonorkest.
Met familie, vrienden en kennissen: een prachtig zondags uitstapje!

Zaterdag 21 oktober 2006

Weense Balnacht

Alpheusdal Berchem

op ZATERDAG 18 MAART 2006 om 19 uur
en op ZONDAG 19 MAART 2006 om 16 uur

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 27

Ode aan Robert Stolz!
U weet het nog allemaal, onze geliefde grootmeester is geboren in 1880 en
overleden in 1975. Dit betekent: dat zowel zijn geboorte als zijn overlijden
in 2005 herdacht werd.
Wij, als club, hebben dit ingezet met ons concert WIENER PARADE IV in
november te Mechelen, maar de apotheose komt in maart 2006 in deSingel
te Antwerpen met een GROOTS DUBBEL CONCERT. Wij willen geen mensen meer teleurstellen, bij gebrek aan inkomkaarten. Maar dit vergt niet alleen veel werk, maar vooral veel moed om daaraan te beginnen en zeker ook
veel financiële durf.
Mogen wij ook nu weer beroep doen op jullie clubliefde om zoveel mogelijk
naar dit concert te komen en vooral breng vrienden en sympathisanten mee.
Wij mogen het ons niet veroorloven van met rode oren wakker te worden, na
afloop daarvan.
Wij zijn «goed gestart» met de verkoop. Maar laat ons het vel...... ‘enz. ....
Wij hebben een grootse reclamecampagne gepland, zowel in Vlaanderen als in
het zuiden van Nederland. (Zeeuws Vlaanderen en de streek Bergen op Zoom - Roosendaal).
Indien U nog geen kaarten hebt besteld, wacht niet langer, want de beste plaatsen zijn het eerst de deur uit. Maak
er de ZATERDAG eens een avondje uit van, waarom niet!
Wij hopen U te ontmoeten op een dezer concerten.
Met vele muzikale groeten.
Het bestuur.

Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club van België v.z.w.
met het groot VLAAMS RADIO ORKEST o.l.v. Silveer Van den Broeck
(dat een Golden Globe Ward verwierf voor de opname van de filmscore “The Aviator” van Martin Scorsese)

ballet “Stichting Klassieke Dans” uit Sint-Niklaas, solisten Linda Baclaine en Johan Goessens

Anne CAMBIER

Terumi SHIMA

Michael HEIM

Ernst Daniël SMID

Silveer VAN DEN BROECK

Marc BRILLOUET

sopraan

coloratuur-sopraan

tenor

bariton

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Anne CAMBIER, sopraan (België)
Terumi SHIMA, coloratuur-sopraan (Japan)
Michael HEIM, tenor (Wenen)
Ernst Daniël SMID, bariton (Nederland)

Silveer VAN DEN BROECK, (België)

Ballet:
Linda BACLAINE, (België)
Johan GOESSENS, (België)

speelt werken van

Presentatie:

F. Lehar, W.A. Mozart, J. Strauss,
L. Bernstein, Heuberger,
Sieczinsky, E. Morricone,
J. Offenbach & Robert Stolz
Diest: Leuvense Poort
Aarschot: Kristus Koning kerk
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola
Scherpenheuvel: Boemelke

Marc BRILLOUET
van Radio 2
Funiculi Funiculla

Linda BACLAINE
programma
Johan GOESSENS
Ingelegde autocars: €8,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Alle inlichtingen voor de Vlaanders bij
Jetje Reyniers 056/61 41 12
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!

Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

Zondag 26 november 2006

Wienerparade

Stadsschouwburg Mechelen

Groot benefiet concert. Niet te missen.

Zondag 17 december 2006

Kerst- & Nieuwjaarsdiner

Een niet te versmaden diner, muzikaal omlijst met dansgelegenheid.
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‘s Graevenhof Schilde

België - Belgique
P.B.
1800 Vilvoorde 1
2/3436

Mechelen: Station N.M.B.S.
Gent: Sint-Pietersstation
Kortrijk: Oprit Oost
Waregem: Flanders Field
Meulebeke: Monument Goethalspl.

Prijzen: niet betalende-leden €38,00 - jaarlijks lidgeldbetalende-leden €35,00 • Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!
Bestelling: 1. Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel.
015/20 48 78 - Betaling door storting op rekening nummer 414-0220711-72 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
2. Telefonische bestelling met contante BETALING bij: Mevr. WORMS, Marsstraat 55, 2600 Berchem - Tel. 03/236 08 36
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Het nieuwe jaar is met deze 1ste REPORT weeral een feit.
U weet allemaal nog dat wij reeds meer dan 35 jaar bestaan. Dit gaat niet vanzelf. Daarvoor moet er steeds opnieuw gewerkt worden. Werk dat wij graag doen, omdat wij
ondervinden dat jullie dit allen waarderen.
Maar koken kost geld. Daarbij wetende dat de SPONSORING en de
RECLAME steeds moeilijker wordt. Toch blijven wij doorvechten... hop!!!!
naar de 40 jaar!!!!
Maar ook U, beste Robert STOLZ-vrienden, kunnen daarbij helpen en ons
steunen. In deze 1ste uitgave van 2006 vindt U een overschrijvingsformulier om het
lidgeld van 2006 te voldoen. Beschouw het als een oprechte steun aan uw club om de
zaken te kunnen blijven regelen zoals we het al jaren doen. Maak massaal gebruik van dit
formuliertje (en leg het niet opzij).
U zult wel gemerkt hebben dat het een beetje verhoogd is. Het lidgeld voor 2006 bedraagt €20,00 per gezin.
Als U weet dat U dit recht geeft op een vermindering van de inkom voor onze concerten, dan kunt U niet
anders dan aan deze oproep tegemoet komen.
Gans het bestuur dankt U daarvoor.
Het bestuur.
________________________________________________________________________________________

Beste Robert Stolz-vrienden,
Ook nu weer zit het het jaar 2005 erop. Als we even terugblikken, wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht, dan kunnen wij, als bestuur, niets anders doen
dan jullie allemaal van harte te feliciteren voor het welslagen van onze
geplande activiteiten.
Onze GRÜSSE AUS WIEN 26 was reeds 5 weken
op voorhand uitverkocht.
De PROSIT WIEN (Diner-dansant) kende een onverhoopt succes.
De WENENREIS was zoals steeds onmiddellijk uitverkocht.
Onze jaarlijkse BRUNCH brak alle records, qua aanwezigen.
Ons Mechels concert WIENER PARADE IV was reeds weken voordien
volgeboekt en ons GALA DINER kende ongehoorde successen.
Ons WIENER BAL van oktober in het Alpheusdal gaat elk jaar in
stijgende lijn, wat de deelnemers betreft, maar dit moet nog beter kunnen.
Graag hadden wij van al onze sympathisanten nog een inspanning verwacht.
In elk geval een PROFICIAT aan allemaal.
Als U dit leest zijn wij reeds in 2006 aanbeland. In naam van gans ons bestuur wensen wij U, en al die u
dierbaar zijn, een zeer gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe. Dat 2006 uw wensen en betrachtingen moge
waarmaken.
Het bestuur.
_________________________________________________________________________________________

Oproep aan onze leden.
Graag langs deze weg zouden wij een oproep willen doen aan onze leden voor
het volgende:
Ter gelegenheid van onze concerten wordt er een programmaboekje uitgegeven.
Ook voor deze van GRÜSSE AUS WIEN.
Wij bezitten de ganse reeks, behalve één nummer,
nl. het nummer van GRÜSSE AUS WIEN 15.
Dit was in het jaar 1994. Kan iemand van onze leden ons dit bezorgen?
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen.
Alvast bedankt voor de moeite die jullie daarvoor doen.
Het bestuur.
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FEESTZAAL ALPHEUSDAL, F. Williotstraat Berchem (Grote Steenweg - Rijksweg 1)

ZONDAG 30 APRIL 2006
van 13 tot 19 uur - Deuren 13.00 uur

25 ste Prosit Wien
Een spetterend lentefeest!

Diner Dansant - Ensemble Walter Van der Smissen
MENU
Aperitief: Schuimwijn ~Fruitsap

Gerookte eendenborstfilet met mandarijnsaus

Minestrone (potage jardin)

Varkenshaasje met jagersaus, groentenmelange en kroketten

Feestdessert met koffie/thee

Water op de tafels, 1/2 witte & rode wijn per persoon inbegrepen
Deelname in de kosten: €50,00
INSCHRIJVEN:
1. Telefonisch Bij Mevr. WORMS, Marsstraat 55, 2600 Berchem - Tel. 03/236 08 36 - Contante betaling.
2. Met inschrijvingsformulier: I.R.S.C. - Mevr. STANDAERT, Befferstraat 17, 2800 Mechelen - Tel. & Fax 015/20 48 78,
GSM 0473/78 12 13 en betaling met overschrijving op rek. nr. 414-0173391-88 van Int. Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF VRIENDEN SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ WIE U WIL
ZITTEN. ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN VERSTUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Weense Balnacht op zaterdag 22 oktober 2005
Zoals met elke organisatie van de Robert Stolz Club, hadden we er al dagen naar uitgekeken, en bij de vriendelijke ontvangst, de
begeleiding
naar de tafel en de eerste blik op het versterkt orkest van de onovertroffen Walter Vandersmissen wisten wij,
het zit goed.
En inderdaad wij zaten goed, en dan bedoel ik niet alleen het gezelschap aan tafel maar de aangename en
gezellige sfeer in de zaal.
Zoals steeds liep de dansvloer vol vanaf de eerste noot die gespeeld werd, enkel onderbroken door de
tombola. En wij zaten wel aan de goede tafel, maar de hoofdprijs “de gratis reis naar Wenen” werd
door een van onze tafeldames gewonnen.
Het orkest nam de draad weer op en binnen de kortste keren, werd er tot afscheid gespeeld.
Het was weer veel te snel voorbij, maar wij hadden opnieuw iets om naar uit te kijken: de “Wienerparade” op zondag 13 november 2005.
Dank aan het bestuur van de I.R.S.C. voor deze prachtige organisaties.
Hugo en Magda Van Bavel-Swaenen
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VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST

V.Z.W. “DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD” KUNST- EN KULTUURKRING INTERNATIONAAL organiseert een groepstentoonstelling met kunstwerken (modern en klassiek) van binnen- en buitenlandse leden-kunstenaars. Onder de Hoge Bescherming van bevriende Consulaten en Ambassades.
Dit jubileumjaar werd er geopteerd voor de riante toonzalen in de WATERBURCHT van de LANDCOMMANDERIJ ALDEN
BIESEN in BILZEN-RIJKHOVEN, prov. Limburg en loopt
van 28 april tot 30 mei 2006. Iedere dag vrij en gratis toegankelijk tussen 10 en 17 uur.
Naast de cultureel-artistieke activiteiten heeft deze V.Z.W.
ook nog een afdeling DE SOCIALE WERELDKETEN met
humanitaire projecten in derde wereld landen.
Wenst u meer inlichtingen over de artistiek-culturele of de
sociaal-humanitaire werking bel dan de nationale infolijn
016/56 48 48.
Foto genomen op het Internationale Salon Beeldende Kunst
in Spanje: links vice-voorzitter Caes en K.K.I.-voorzitter
Roggeman. rechts de Nederlandse Consul, de Burgemeester
van Alfaz en de Belgische Consul in Alicante. In het midden
leden kunstenaars en Vlaamse-, Nederlandse- en Spaanse bestuursleden.
Inlichtingen: secretariaat: Wolverstraat 13, 3201 Aarschot • Tel. & Fax 016/56 48 48

“Salons Ter Roest” is een complex

met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.
Kamerstraat 50 - 9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34 - Fax 052/33 61 49
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.
Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Salons Ter Roest”
steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.
•
•
•
•
•
•

* BRUNCH *

Elke zondag BRUNCH om
Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten
2 ruime privé parkings
soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
2 pergola’s
UITSLUITEND RESERVATIES
2 zomerterrassen
Verzorgde vakkundige bediening
HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT,
Kwaliteit - sfeer - klasse
enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

Vrijdag 21, zaterdag 22 & zondag 23 april 2006
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Austria Festival

Een greep uit ons programma.
DONDERDAG 4 mei 2006: Vertrek vanuit Mechelen station (6u30) waarna stopplaats te Berchem station
(kant Postgebouw) om 7u00. We vertrekken richting Oostenrijk met een koffiepauze onderweg.
We rijden verder en in Spessartstoopen we om aan tafel zitten voor ons middagmaal in
Rasthaus Spessart. Daarna vertrekken we met nog een koffiepauze om ‘s avonds rond
19u30 aan te komen in Gasthof-Pension ZUM KOCH te Ortenburg
(bij Passau) waar we logies hebben en het avondmaal.
VRIJDAG 5 MEI 2006: Ontbijtbuffet waarna vertrek bus. Koffiepauze onderweg. Het middagmaal nemen we in Ybbs gelegen aan de
Donau, gevolgd door een bezoek aan de waterkrachtcentrale aldaar. daarna vertrekken we richting Wenen en rond 18u30 aankomst
aldaar in Hotel FAVORITA waar we logies en het avondmaal hebben.
ZATERDAG 6 MEI 2006: Ontbijtbuffet. Daarna stadsrondleiding in Wenen met een gids en ‘s middags gaan we naar restaurant Ferdinand
am Neuer Markt voor ons middagmaal. Daarna bezoeken we de Kaisersgruft am Neuer Markt en rond 15u30 wonen we een concert bij in
het Léhar Schloss’l met Hilda De Groote. ‘s Avonds het bijwonen van een heuriger “Fürgassler in Neustift am Wald waarna we terug gaan
naar ons hotel Favorita.
ZONDAG 7 MEI 2006: Na het ontbijtbuffet bezoeken we het Zentralfriedhof van Wenen. Daarna een Heurigerbuffet in de Augustinerkeller
waarna we teruggaan naar ons hotel om ons te verfrissen. Dan vertrekken we naar de Volksoper waar we de operette Boccaccio van
Frans von Suppé bijwonen. Rond 21u00 komen we terug in ons hotel aan waar we nog een lichte lunch krijgen.
MAANDAG 8 MEI 2006: Na goed uitgeslapen te zijn hebben we ons ontbijtbuffet waarna eerst de koffers in de bus zetten en we lustig
onze centjes gaan opdoen in één van de vele shops in de stad. Middagmaal in de Donauturm waarna we de bus nemen en naar ZuidBohemen vertrekken. Nog een koffiepauze onderweg waarna we aankomen in Hotel ZLATÁ HVEZDA te Trebon waar we het avondmaal
nuttigen en logies hebben. Daarna maken we nog een wandeling in het historisch stadscentrum.
DINSDAG 9 MEI 2006: Ontbijtbuffet en we vertrekken met de bus naar het Schloss Hluboká. Bezoek aldaar aan het Schloss en aansluitend vertrek naar Ceski Budéjovice. Middagmaal aldaar in de bierhalle van de brouwerij Budvar gevolgd door een bezoek aan de
brouwerij met bierproeven. We rijden terug naar Trebon met daarna een wandeling in het park van het kasteel. Avondmaal in ons hotel
waarna we vertrekken naar Sevetin. Daar zien we een optreden van een folklore-groep in het Kulturhaus waarna we terug naar ons hotel
in Trebon rijden.
WOENSDAG 10 MEI 2006: Ontbijtbuffet waarna vertrek naar Cesky Krumlov. Bezoek aan het kasteel en middagmaal in een plaatselijk
typisch restaurant. Rondleiding in Cesky Krumlov waarna we vertrekken naar Ceski Budéjovice waar we deze stad ook verkennen. Terug
naar Trebon waar we een “Bömische Bierabend” hebben in ons hotel m.m.v. een blaaskapelle en muziek en dans met proeven van de
specialiteiten van de Bömische keuken met aansluitend onze afscheidavond van Bohemen.
DONDERDAG 11 MEI 2006: Ontbijtbuffet en onze koffers in de bus. Vertrek met een koffiepauze onderweg. Het middagmaal nemen we
in Gasthaus Lindlbauer te Tettenweis (bij Pocking) Niederbayern, waarna we verderrijden met een koffiepauze onderweg, om ‘s avonds
aan te komen in Hotel Zum Kirschbaum te Rottendorf-Würzburg waar we avondmaal en logies hebben.
VRIJDAG 12 MEI 2006: Ontbijtbuffet waarna vertrek naar Bingen waar we rond 12u00 in het Hotel Krone het buffetmaal hebben en een
afscheidsceremonie houden. Daarna vertrekken richting België waar we in de loop van de avond aankomen.
Wijzigingen onder voorbehoud van omstandigheden mogelijk!

REISSOM:

Eveneens in de prijs inbegrepen:
• wegentaksen en BTW
• wettelijke vergoeding voor gids en chauffeur en alle optredens inbegrepen
• alle ingangen en gidsen
• de toeristenbelasting
• reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor deze reis kan enkel door het opsturen van het inschrijvingsformulier dat bijgevoegd is.
Opsturen naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

in zaal Zeus Alpheusdal te Berchem
Een week-end abonnement voor de drie dagen kost €20,00
en geeft doorlopend toegang.
Kan ook per dag bekomen worden.
Een abonnement geeft ook recht op een
GRATIS SCHNAPS aan Austria-stand.

De n° 1 der vastgoedkantoren in de wereld.

Vastgoed Verschueren bvba

Inlichtingen en reservaties:
Austria Freunde vzw,
Drabstraat 307 b1, 2640 Mortsel
Tel. 03/440 88 36
Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Een unieke reis voor de “echte “ muziekliefhebber
van donderdag 4 tot vrijdag 12 mei 2006.

€825,00, toeslag voor éénpersoonskamer voor 9 dagen = €119,00

Wij zijn fier uw partner te zijn voor de
21ste eeuw.
U wenst een eigendom te kopen
of te verkopen,
wij zijn uw professionele garantie!

Austria Freunde vzw

(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen & Zuid-Bohemen

INTERNATIONAAL SALON VOOR HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST
IN VLAANDEREN : JUBILEUMJAAR 2006

Feestzalen

Onze vereniging presenteert voor de 33ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis

Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
—8—
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Kunst- en Kultuurkring Internationaal “De Nederlanden en Hispanidad”

Drukkerij Van Camp - 015/51 10 19

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten op rekeningnummer 733-0309653-59
van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen te storten bij inschrijving.
Voor het betalen van het saldo zal u een schrijven van onze club ontvangen.
Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.
U kunt alleen maar inschrijven als U betalend lid bent van de I.R.S.C. België vzw.
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BESTUURSMEDEDELING
U kunt ons niet alleen bereiken via de gebruikelijke telefoon / Fax / Gsm en eventuele e-mailadressen van onze bestuursleden, maar ook via onze webside: www.irsc.be en ons e-mailadres: irsc@skynet.be. Wij hopen u alzo nog beter van dienst te kunnen zijn.

te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen • Tel. 015/20 48 78
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Leden werven leden
Regelmatig krijgen wij via onze leden, namen en adressen door van personen die
lid willen worden van onze vereniging: de Robert Stolz-club.
Wel, beste vrienden, deze en nog vele anderen willen wij de kans bieden op een beloning.
Hoe? Wel, alzo:
Vanaf het verschijnen van REPORT Nr. 1 van 2006 (januari), krijgt elk lid die een NIEUW
LID aanbrengt, een nummer toegewezen. Dit tot en met 1 juni 2006. Dit zal een onafgebroken
reeks zijn, te beginnen met : 1.
Na afsluiting, dus op 1 juni 2006, wordt er onder alle toegekende nummers, geloot.
Het 1ste getrokken nr. wint een GRATIS GALA-DINER (1 persoon) in december 2006.
Het 2de getrokken nr. wint 2 gratis plaatsen voor de WIENER PARADE, november 2006 te Mechelen.
REGLEMENT.
1. De wedstrijd loopt tot 01/06/2006.
2. De aanbrenger moet ons naam en adres bezorgen van een nieuw lid, voor dat het lidgeld betaald is.
DIT MOET SCHRIFTELIJK GEBEUREN.
3. Elk aangebracht nieuw lid moet zijn lidgeld voor het lopende jaar 2006 gestort hebben. Het lidgeld bedraagt €20,00 per gezin.
4. Om als «nieuw lid» te worden weerhouden mag deze persoon geen lidgeld betaald hebben in 2004 en 2005.
5. Men krijgt één lot per nieuw lid.
6. Men mag zoveel nieuwe leden aanbrengen als men wil.
7. Het bestuur en hun partner zijn uitgesloten aan de wedstrijd.
8. Door deelname bevestigt de deelnemer zijn akkoord met het reglement.
9. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de wedstrijd.
10. De uitslag verschijnt in REPORT 3 van juli 2006.
11. De winnaars worden wel schriftelijk verwittigd.
12. De uitslag in onherroepelijk.
13. Alleen het bestuur beslist over alle onduidelijke zaken en twistpunten.
14. De prijzen zijn niet omruilbaar, ook niet in speciën.

Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................... Telefoon: ..................................................................................
• Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 414-0220711-72 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
• Telefonsich bestellingen en kontante betaling bij Mevr. Worms, Marsstraat 55, 2600 Berchem - tel. 03/236 08 36
ZATERDAG .......................................................... kaarten x €38,00 = ....................................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €8,00 per persoon voor de autocar = .................................. (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te
O Diest (Leuvense Poort)
O Gent (Sint-Pietersstation)
Handtekening
O Aarschot (Christus Koningkerk)
O Mechelen (Station N.M.B.S.) O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke)
O Waregem (Flanders Field)
O Meulebeke (Monument Goethalsplaats)
________________________________________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 27”
op ZONDAG 19 MAART 2006 - 16 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen
te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen • Tel. 015/20 48 78
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: .......................................................................................
Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ...............................................

__________________________________________________________________________________________________________

IRSCB vzw

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 27”
op ZATERDAG 18 MAART 2006 - 19 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen

Leden werven Leden

De Heer/Mevrouw: ................................................................................................................................................................................................................................................
Straat: .................................................................................................................................................. Nr.: .......................................... Bus: ..........................................................
Postnr.: ..................................... Gemeente: .........................................................................................................................................................................................................
geeft volgend nieuw betalend lid door:
Naam: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat: .................................................................................................................................................. Nr.: .......................................... Bus: ..........................................................
Postnr.: ............................ Gemeente: .........................................................................................................opgemaakt (datum) ........../........../2006
Handtekening

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................... Telefoon: ..................................................................................
• Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 414-0220711-72 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
• Telefonsich bestellingen en kontante betaling bij Mevr. Worms, Marsstraat 55, 2600 Berchem - tel. 03/236 08 36
ZONDAG .......................................................... kaarten x €38,00 = ....................................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €8,00 per persoon voor de autocar = .................................. (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te
O Diest (Leuvense Poort)
O Gent (Sint-Pietersstation)
Handtekening
O Aarschot (Christus Koningkerk)
O Mechelen (Station N.M.B.S.) O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke)
O Waregem (Flanders Field)
O Meulebeke (Monument Goethalsplaats)
___________________________________________________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS WENEN - ZUID-BOHEMEN
van 4 MEI tot en met 12 MEI 2006
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ................................................

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
ZONDAG 30 APRIL 2006 - 13 tot 19 uur - Alpheusdal, F. Williotstraat, Berchem
overschrijven op rekening 414-0173391-88

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................ Telefoon: ........................................................................................
Geboortedatum: ............................................ Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

Straat: ................................................................................................................................................................................................................ Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Straat:

Postnummer: .......................................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: .........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
................................................

Nummer:

........................................

Bus:

Postnummer: .......................................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
schrijft in met .......................................... personen. €50,00 x ...................... = ............................................................... Bef.
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
- Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr. 414-0173391-88 van I.R.S.C,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78.
Handtekening,
- Telefonische bestellingen en contante betalingen bij Mevr. Worms, Marsstraat 55, 2600 Berchem
tel. 03/236 08 36
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Kamer: O éénpersoonskamer (+ €119,00)
O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)
O driepersoonskamer
Ik neem de autocar te: O Mechelen station
O Berchem station kant Post
Toeslag éénpersoonskamer €119,00 per persoon voor 9 dagen • Reissom: €825,00
Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. 733-0309653-59 van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen
bij de inschrijving.
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
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