NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016
1. Nieuws van het bestuur


Vanaf 2016 maakt Yves Vandevelde deel uit van het bestuur.
Hij is al enige tijd clublid-booteigenaar (P 84) en vervult de
functie van “elektrieker-logistieke hulp” maar biedt ook
administratieve steun aan secretaris Filip. Welkom in de club!



Het bestuur bevestigt dat het tarief voor clublidmaatschap 2016 voor
booteigenaars € 120,00 gebleven is, voor medevarende en steunende
leden € 35,00. Ook het bedrag van de tracties is ongewijzigd: € 4,00.
Ondertussen lopen de betalingen van de lidgelden 2016 en de tracties
2015 vlot: dank je wel hiervoor. Tip: betaal zo snel mogelijk zodat je
verzekering actief is en je kunt deelnemen aan de wedstrijden.



Onze hobby is niet zonder risico’s op kwetsuren. Daarom
hangt er sedert kort een EHBO-kast in de loods. Gebruik het
goed, draag er zorg voor. Hopelijk heeft niemand dit ooit
nodig!



Op de clubledenvergadering dd. 5 februari 2016 werden onze
tractor coachen voorgesteld: bestuurslid Frederic Vanhoutte
en Luc Van Impe (zie foto). Zij zullen vooral raad geven bij
de tracties op de viswedstrijden.

 OP de eerstvolgende wedstrijd zal elke
booteigenaar een veiligheidssticker ontvangen
met noodzakelijke gegevens over wie te
contacteren in geval van nood aan/op zee.

2. Komende activiteiten
 Grote zwerfvuilopruimactie in De Panne op
zaterdag 19 maart. Opbrengst 200 € voor de club. We zoeken nog enkele
helpende handen: meer info bij Camiel.
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 We nemen, samen met de Pannevisbakkers, deel aan de Vikingdag op
woensdag 6 april 2016 (14u-18u), tijdens de Paasvakantie. We zoeken
voor deze activiteit voor de jeugd nog enkele Pannevissers die ’s morgens
gaan vissen en dan rond 14u aan land komen om te tonen hoe vis wordt
gegut, uitleg te geven over de vissoorten enz. Wie wil meewerken, graag
zo snel mogelijk een seintje aan Camiel.

2. Ledennieuws
We verwelkomen graag volgende nieuwe clubleden:
* Ronny Serpieters (P87 Zeewolf) en medevarende zoon Bjorn uit Koekelare.
*Jan Haerynck uit Eke (P91 Shalu)
*Gwendoline Timmerman uit Adinkerke, steunend lid

3. Sponsors
We zijn blij om enkele nieuwe sponsors te mogen
aankondigen.
 Bouwbedrijf Filip Devreker uit Koksijde. Filip is
reeds jaren clublid (P90) en wil op deze manier
onze club een duwtje in de rug geven.
 Promac uit Londerzeel. Promac staat voor PAS
ROELAND MACHINES en levert machines voor
bosontginning, brandhout en metaalbewerking.
Roeland is reeds jaren clublid (P 12 Cougar).
 Florishof uit Oostduinkerke: Blanka en Wim
verwelkomen u graag in hun restaurant brasserie-teamroom met aanpalend een
sfeervol folkloremuseum. Er is non-stop
keuken van 11u tot 20.30u.
 Ramon Gevelreiniging uit Jabbeke. Dit is de
zaak van clublid-medevarende Sandy
Ramon. Hij is specialist in gevelreiniging,
renovatie en restauratiewerken.
We danken deze sympathieke clubvrienden
voor de steun en bevelen hen van harte
aan bij de clubleden en sympathisanten.
Meer informatie vindt je op de websites
van de zaken via onze clubsite.
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