NIEUWSBRIEF MAART 2016
1. Nieuws van het bestuur
Lidgeld 2016. Heel wat clubleden betaalden vlot en correct hun lidgeld
2016 en tracties 2015: dank je wel hiervoor. Toch zien we nog een aantal
namen verschijnen van leden die dit NIET deden. Tip: betaal zo snel
mogelijk zodat je verzekering actief is en je kunt deelnemen aan de
wedstrijden.
 Reglement van orde (clubreglement). De Raad van Bestuur heeft, na de
leerrijke clubledenvergadering begin februari, het reglement van
inwendige orde van de club voor 2016 vastgelegd. Het kan geraadpleegd
worden op de website, is te lezen in onze loods en wordt gepubliceerd in
de eerstvolgende Pannevissersgazette. Het is belangrijk om dit goed te
kennen en ook toe te passen, want wie lidgeld betaalt engageert zich
automatisch om deze afspraken te respecteren. Dank bij voorbaat.


2. Voorbije activiteiten
We namen op zaterdag 19 maart deel aan de
Grote zwerfvuilopruimactie in De Panne. Het
was een groot succes, een toffe sfeer, een
mooie en zinvolle bijdrage om een nog
nettere gemeente te krijgen. Dank aan
iedereen die op een of andere wijze heeft
meegeholpen! Je kunt
genieten van mooie
foto’s op de website,
met dank aan Serge.

3. Komende activiteiten
We nemen deel aan de Vikingdag op woensdag 6
april 2016. We zoeken 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.
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4. Uitnodiging tot de eerste wedstrijd van het clubkampioenschap 2016
op zaterdag 9 april
Graag nodigt het bestuur iedereen uit tot de eerste viswedstrijd voor het
clubkampioenschap YCDP vzw op zaterdag 9 april 2016 van 9 tot
15u. De inschrijvingen (5 euro/persoon) gebeuren ’s morgens vanaf 7 uur
tot 8.15u. Verse koffie en lekkere boterkoeken staan voor jullie klaar. Vanaf
8.15u gaan de boten in zee zodat we stipt de wedstrijd kunnen starten. De
visweging gebeurt omstreeks 15.30u à 16u, waarna de prijsuitreiking volgt.
Hou rekening met de begeleiding en tips van de tractorcoachen op het einde
van de wedstrijd als de boten terug aan land gekomen.
Bij slecht weer wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag 10 april of anders
naar het volgend weekend. We houden jullie op de hoogte via de
clubwebsite en sms.
Tot slot nog even in herinnering brengen dat u niet kunt deelnemen aan de
wedstrijd als uw tracties voor 2015 en uw lidgeld voor 2016 niet zijn
betaald.

5. Sponsors
We zijn blij om een nieuwe sponsor te mogen
aankondigen: De Broodwinkel, Zeelaan 33 in De
Panne. De Broodwinkel is veel meer dan een warme
bakker, u kunt er ook een koffie drinken of een
belegd broodje eten, een kleine snack en zelfs een
warme schotel. De Broodwinkel biedt een prima
prijs/kwaliteitverhouding voor hun producten. Meer
info vindt je op www.debroodwinkel.be of op hun
Facebook
pagina.
We danken de zaakvoerders voor de steun en bevelen hen van harte aan bij
de clubleden en sympathisanten.

6. Te koop
Clublid Gregory Arnoys verkoopt zijn garnaalnet. Uitstekende staat, inox buis
ongeveer 2,5 meter. Prijs overeen te komen. Voor foto’s en
contactgegevens: zie clubwebsite.
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