
FEESTCOMITE
OUDENAARDE
CENTRUM
www.oudenaarde.org

Beste Sportliefhebber,

Op vrijdag 2 september 2016 gaat ter gelegenheid van de septemberkermis de 43ste avondmarkt 
door.

Tijd voor vernieuwing.

Het feestcomité Oudenaarde Centrum, in samenwerking met de Stad Oudenaarde, nodigt de 
sportclubs uit om deel te nemen aan de SPORT OP DE MARKT.

We bieden de sportclubs een standplaats aan op de avondmarkt om zo hun club, hun geliefkoosde 
sport te promoten en ze zo de kans te geven om nieuwe leden te werven.
 
Misschien zijn er sporten die bij het grote publiek, bij de jeugd nog niet gekend zijn?

Wie geïnteresseerd is kan het bijgevoegde formulier in vullen en terug sturen tegen 15 juli. Zie 
adressen op het invulformulier.  

We hopen op een talrijke opkomst en danken jullie op voorhand voor jullie medewerking.

Bestuur feestcomité

Bestuursleden:
Aelvoet Steven, Bogaert Franka, Bral Adie, Buysse Eline, Callebaut Ann, Petereyns Nancy, 
Schittecatte Germain, Vandecautere Carine, Vanden Abeele Maurice, Vansteenbrugge Timothy, 
Velghe Jacqueline, Wieme Kenny

In samenwerking met de Stad Oudenaarde

Secretaris

Hilde De Vos
Galgestraat 19
9700 Oudenaarde
0468/167370
hilde.devos@bbs.shoes

Voorzitter

Cecile Vanhee
Jules Lacroixstraat 5
9700 Oudenaarde
0477/662679
cecile.vanhee@skynet.be

!  

Aanvraagformulier randevenementen Ronde 
van Vlaanderen 2016 grondgebied Oudenaarde 

Aandacht:  
- De aanvraag moet liefst zo snel mogelijk en ten laatste op 1 februari 2016 ingediend worden 
- Neem het bijhorend reglement vooraf goed door. Eventueel moet u extra bijlages aan dit invulformulier 
toevoegen. 
- Een scan kan je mailen naar deronde@oudenaarde.be of je kan het posten in de brievenbus van de 
Dienst Toerisme, stadhuis Oudenaarde. Gelieve in drukletters te schrijven. 

Naam evenement:     Datum evenement: 

1. Organisator van het evenement 

Naam van de organisatie (feitelijke vereniging, bedrijf, vzw,..) : 

… … . . F e e s t c o m i é O u d e n a a r d e 

Centrum......................................................................................................

... 

Contactpersoon 1 = eindverantwoordelijke voor de 
organisatie 

Naam en voornaam:…Cecile 

Vanhee………………………………......................................... 

A d r e s : J u l e s L a c r o i x s t r a a t 5 , … … 9 7 0 0 

Oudenaarde…………………………………………………………………………………….. 

GSM:…0477/662679…………………………………………….…………………………………………. 

E -

mail:..cecile.vanhee@skynet.be…………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon 2 = verantwoordelijke ter plaatse steeds 
bereikbaar, voor, tijdens en na evenement 
(niet in te vullen indien dit dezelfde is als contactpersoon 1) 

Naam en voornaam:..................................................................................... 

Adres:......................................................................................................... 

GSM:.......................................................................................................... 

ronde van Vlaanderen 
3 april 2016
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