S C HAAK V E R E N I G I N G R S R I V O R E N T O R E N
ROTTERDAM
opgericht: 24 oktober 1919
Aangesloten bij de Rotterdamse Schaakbond
Rotterdam, 6 maart 2019

Rotterdam, 14 maart 2019

Onderwerp: uitnodiging eeuwfeest schaakvereniging RSR Ivoren Toren op 7 september 2019
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De locatie zal in hartje Rotterdam zijn, nabij de Maas. Het adres van die locatie zal in mei bekend
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Het programma begint om 11.00 uur met koffie/thee en een lekkernij en eindigt aan het begin

Uitgenodigd zijn zowel de jeugdleden als de seniorenleden als de oud-leden. We gaan sterke
van de avond. Voor lunch en avondeten wordt gezorgd. Informeel bezoek is tot 22:00 uur mogelijk.
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Gebruik hiervoor het volgende mailadres: eeuwfeest@rsrivorentoren.nl

jubileum@rsrivorentoren.nl

Heb je vragen of opmerkingen of wil je helpen met de organisatie, gebruik dan ook dit adres.

Met ieders komst rekenen wij op een prachtig schaakfeest en een onvergetelijke dag!

Met vriendelijke groet,
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Met
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Voorzitter schaakvereniging RSR Ivoren Toren
M:Jubileumcommissie,
06 – 534 018 47
De

Namens deze,
Wouter Scheffer
Voorzitter schaakvereniging RSR Ivoren Toren

Speellokaal RSR Ivoren Toren: De Lombard, Lombardkade 28, 3031 AH Rotterdam, tel. 010-7857593
Speelavond: vrijdag, aanvang 20.00 uur. • Jeugd tussen 18.30 uur en 20.00 uur.
KNSB-verenigingsnummer 140040 • Kamer van Koophandel Rotterdam nummer 40343649
ING-rekening NL56 INGB 0001 6732 32 ten name van RSR Ivoren Toren te Rotterdam

