Watersportvereniging “BURGHSLUIS”
Secretariaat:Havenplateau 3, 4328 NT Burghsluis

Nieuwsbrief #7, 18 september 2014

1. Zaterdag 11 oktober: Afsluiting van het vaarseizoen: viswedstrijd,
algemene ledenvergadering en stamppotten op de Onrust
Noteert u het alvast in uw agenda en meld u aan; zaterdag 11 oktober gaan we het vaarseizoen
afsluiten met een viswedstrijd, algemene ledenvergadering en een ouderwets lekkere
stampottenmaaltijd op de Onrust. Een mooie gelegenheid om uw zomeravonturen te delen met
de andere leden en alvast kort vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. We houden namelijk
ook de najaarsledenvergadering.
Programma
Viswedstrijd vanaf de Onrust
9.30 uur vertrek – 16.00 uur aankomst
Gezellig met elkaar varen en vissen. Hebt u geen eigen hengel en aas? Op uw verzoek kan
Marcel daarvoor zorgen (kosten voor eigen rekening).
Houdt u niet zo van vissen? Vaar dan mee om te genieten van het uitzicht en het gezelschap.
Kosten 5 euro per persoon.
Algemene ledenvergadering op de Onrust
16.30 uur – 19.00 uur
Op de algemene ledenvergadering in mei hebben we gestemd om twee kortere vergaderingen
per jaar te houden. Om het reizen in de hand te houden, combineren we de
najaarsledenvergadering met de afsluiting van het vaarseizoen. De agenda en stukken worden
nog nagestuurd.
Stamppottenmaaltijd op de Onrust
19.00 uur - ……..
Na de algemene ledenvergadering genieten van drie soorten stamppot, een drankje en een
praatje pot. De perfecte voorbereiding op het winterseizoen!
Kosten 10 euro per persoon, drankjes voor eigen rekening

Meld u zich uiterlijk 3 oktober aan voor de viswedstrijd en/of de stamppottenmaaltijd
via de mail: havenmeester@wsvburghsluis.nl of op het havenkantoor. Geef aan met hoeveel
personen u komt en of u vishengels en aas wilt bestellen.

Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit uiterlijk twee dagen van tevoren
door te geven. Anders moeten wij helaas de kosten doorberekenen.

2. Marcom-B cursus Bob Ruppert
Wilt u de winter benutten voor het bijspijkeren van uw kennis? Een van onze leden, Bob Ruppert,
wil graag een ééndaagse Marcom-B cursus organiseren, die opleidt tot het Britse “Short Range
Certificate (SRC)” voor de pleziervaart (zie bijlage voor meer info). De cursus wordt op een
zaterdag in de winterperiode gegeven in het clubhuis van WV Zierikzee. U kunt meer informatie
vragen of zich aanmelden bij Bob via de mail bobruppert@hotmail.com of telefonisch 0111421442.
Verzoek om reactie(s)
Als u nog vragen, commentaar of suggesties heeft, laat ons dit weten. U krijgt antwoord van ons
en wij bouwen graag verder met u aan onze vereniging.
Het Bestuur.
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