VZW

GENTSE

Snepkaai 62

LEIE

9000 Gent

arr. Gent

VAARDERS
 09 220 75 85

Ondernemingsnummer 40968613

Aangesloten bij: V.P.F. - V.S.D.C.

Gent 05/03/2019

Beste Leden,

Na een geslaagde nieuwjaarsreceptie met een talrijke opkomst en een romantische Valentijns
avond willen we jullie allen uitnodigen op zondag 10 maart in onze taverne.
Het bestuur bakt die dag, overheerlijke pannekoeken
samen met een vers kopje koffie dat aan al onze leden, gratis
wordt aangeboden en dit vanaf 14u tot 17u. Inschrijven
hiervoor is niet nodig.
Een week later, op zaterdag 16 maart, heeft dan onze
“voorjaarswerkdag” plaats.
Eerste van de drie voorziene werkdagen waar we hopen op jullie
talrijke aanwezigheid om onze terreinen, havens en infrastructuur klaar te maken voor de aanvang
van het aankomende vaarseizoen.
Om 8u45 verdeling van de taken zodat we stipt om 09u00 kunnen starten we met de werkzaamheden.
Rond 12u30 onderbreken we onze werkzaamheden om de inwendige mens
te versterken; verse soep en pistolets met beleg zijn voorzien om terug op
kracht te komen.
Om 13u00 vervolgen we de werkzaamheden tot ongeveer17u.
Wie hieraan wilt deelnemen kan een mailtje sturen aan: info@jachthavenglv.be
Op zaterdag 23 maart heeft dan de algemene vergadering plaats om 19u.
Opening vaarseizoen heeft dit jaar plaats op zaterdag 13 april.
Dit is noodzakelijk daar de gekozen “activiteit” niet mogelijk is op zondag.
Onze eigen bootjes blijven die dag aan de kade, onze wagens op een parking, maar niet op de club.
Het wordt zeker een interessante, ontspannen en ook wel leerrijke dag, zon, wind of regen kan ons
niet deren. We verplaatsen ons tot over onze landgrens heen, op en langs het water, over de weg, ….
en we worden er niet moe van!
Inschrijven voor deze dag is noodzakelijk en gebeurt door een mailtje naar het eerder vermelde adres
of op de lijst in het clublokaal.
Verdere informatie; verzamelplaats, vertrekuur enz… wordt later nog medegedeeld.
Wij hopen alvast jullie in groten getale te ontmoeten op 10 maart vanaf 14u00 om te proeven
van onze heerlijke, pannekoeken met een vers kopje koffie.

Met vriendelijke groeten, namens het

bestuur,
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