NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015
1. Clubsouper
Iedereen kijkt met plezier terug naar het geslaagde clubsouper op 5
december. Dank aan iedereen voor
zijn of haar aanwezigheid, proficiat
aan Ann en haar personeel van La
Grande Mare, dank aan IEDEREEN
die op één of andere wijze heeft
bijgedragen tot het welslagen van
dit hoogtepunt van het voorbije
jaar.
Het bestuur nodigt u graag uit om
de selectie van sfeerfoto's te
bezichtigen op onze clubwebsite.

2. Kerstdorp
We nemen terug deel aan het Kerstdorp in De
Panne van vrijdag 18 december tot en met zondag
3 januari 2016.
We zoeken nog één persoon voor 31 december van
14 tot 19.30u. Ben jij onze man/vrouw? Dank om
snel te reageren!
Natuurlijk doen we een oproep aan onze
clubvrienden om massaal de club te steunen door
een bezoekje aan onze kerstchalet. Breng je
familie en vrienden mee, geniet van de sfeer, de lekkere drankjes en
bijhorende lukken van Destrooper, en natuurlijk: de vriendschap en
verbondenheid binnen onze club. Je komt toch ook?? 
PS Kijk zeker ook regelmatig naar de foto’s op de website!

3. Ledennieuws
 We verwelkomen graag Frank Imhof uit De Panne als nieuw
steunend lid. Ook welkom aan zijn zoon Ylias Imhof als
medevarend lid.
 We bezochten Marijke, echtgenote van bestuurslid Dirk
Allemeersch na een heelkundige ingreep. Veel beterschap! Ook
verder goed herstel toegewenst aan bestuurslid Camiel.
 Welkom aan Eric Vandamme uit Kortemark als nieuw lid (P 86)

4. Film en foto
 Dankzij de inzet van clublid Yves Vandevelde werd, met
medewerking van voorzitter Hans, een prachtige muzikale
presentatie gemaakt over onze activiteiten in 2015. Deze film
werd voor de eerste keer getoond ter gelegenheid van het
clubsouper. Om redenen van Sabam-vergunningen werd er op
Youtube een film geplaatst met andere muziek:
https://www.youtube.com/watch?v=NT67ocW1ss8.
Dank en proficiat Yves en Hans!
 We beschikken over heel wat foto’s van het voorbije werkjaar. Op
de website zie je slechts een selectie ervan. Daarom geven we de
kans aan iedereen om deze “ongecensureerde” schat aan beelden
te bemachtigen. Bezorg uw usb-stick aan Filip en we zorgen ervoor
dat zowel de originele presentatie van Yves en Hans als alle foto’s
van 2015 worden gekopieerd.
 Je zult in elk geval de kans krijgen op de algemene statutaire
vergadering begin februari 2016 om de beelden op je usb-stick te
plaatsen. Meer informatie volgt nog.

5. Kerst- en
Nieuwjaarswensen
Het bestuur van YCDP
stelt het op prijs om u
allen en uw familie een
Zalig Kerstfeest te
wensen en een
voorspoedig, gezond en
visrijk 2016!

