NIEUWSBRIEF JANUARI 2016
1. Dankfeest voor de medewerkers aan de Kerstmarkt
Op zaterdag 16 januari organiseerde het bestuur een dankfeestje voor
iedereen die heeft meegeholpen aan de voorbije editie van de
Kerstmarkt. De Korre was “the place to be”, en alle aanwezigen waren
het er over eens: er was goede ambiance, lekker eten, toffe muziek,
een sfeer van vriendschap en verbondenheid. Hierbij nogmaals dank aan
iedereen die heeft meegeholpen. Op de website zie je mooie foto’s van
het gezellig samenzijn.

2. Ledennieuws
*We verwelkomen graag een nieuw steunend lid: Ann Nouwynck uit OostVleteren.
*We wensen onze clubfotograaf Serge Timmerman een spoedig herstel
toe na zijn heelkundige ingreep. Het bestuur bracht hem een bezoekje
met een attentie.

3. Sponsors
We zijn blij om twee nieuwe sponsors te mogen
aankondigen.
De eerste is Revistar uit Diksmuide. Revistar is dé specialist in het
kwalitatief hoogstaand reviseren van startmotoren en starters,
alternatoren en dynamo' s. zie ook http://www.revistar.be.
De tweede sponsor is Astrid 9, het nieuwe bedrijf van Gregory Arnoys (P
77) en zijn vader. De familie startte recent
deze zaak en zal met het vaartuig “Jack.Son”
(BR 9) in de beroepsvisserij actief zijn. Veel
succes en veilige vaart Gregory, voor jou en je
bemanning!
Dank aan beide sponsors en welkom.

4. Uitnodiging algemene statutaire vergadering
Waar: De Korre, Koninklijke Baan 7 in De Panne
Wanneer: vrijdag 5 februari 2016 om 19.30 u stipt.

GRATIS GETIJDENBOEKJE VOOR ALLE AANWEZIGE BOOTEIGENAARS EN
MEDEVARENDEN
OPMAAK VAN DE KALENDER 2016 MET ALLE VISACTIVITEITEN EN
FEESTELIJKHEDEN
BESPREKING VAN AANTAL AGENDAPUNTEN ZOALS DE TRACTOREN –
presentatie “hoe kan ik veilig mijn boot in en uit zee halen”
Muzikale fotopresentatie over 2015
BELEGDE BROODJES EN 2 GRATIS DRANKJES
EN NATUURLIJK ENKELE PINTJES DRINKEN ONDER VRIENDEN.
Belangrijk: Mogelijkheid tot betaling van uw lidgeld voor 2016 en uw
tracties van 2015. NIET BETALEN VIA WAARDEBONNEN!

BE THERE!

Tip: breng uw usb stick mee, bezorg
deze aan Yves Vandevelde en we geven u gratis
en voor niets een ongecensureerde en unieke
schat aan foto’s van 2015 en de unieke “dia-film
2015” met prachtige muziek. Zeer mooi!

