TEERFEEST 2015
Beste sportvrienden;
Met een nieuw visseizoen in het vooruitzicht moeten er weer nieuwe krachten opgedaan worden.
Een feestje aan het seizoenbegin 2015 is dan ook niet te versmaden. Het is een jarenlange
traditie dat wij onze buikjes vooraf goed vullen en dit zal gebeuren op de zaterdag 21 februari
2015. Ons jaarlijkse feest zal doorgaan in de zaal van ons clublokaal, sporthal “DEN UYT” en ook
voor dit jaar voor iedere deelnemer volledig gratis !!!
Al jarenlang gaan de vissers op een zeer sportieve manier met elkaar om en in geval van nood
blijven wij elkaar steeds opnieuw verder helpen, daarom is het ook altijd leuk om een lid te zijn
van onze vissersclub MOED & GEDULD.
Het bestuur vraagt wel om dit jaar, allemaal tijdig aanwezig te zijn in de feestzaal, waar wij vanaf
19.00 uur aanvangen. Zodra het feestmenu klaarstaat, kan er aan de hoofdschotels begonnen
worden. Ook zullen de laureaten 2014, de klimmers naar de A reeks en de dalers naar de B reeks
daar bekend gemaakt worden.
Dit jaar is er weer een tombola voorzien en wij als bestuur vragen aan alle deelnemende leden
een mooie prijs te willen spenderen.
De avond van het feest krijgt iedere aanwezige deelnemer een briefomslag met zijn gewonnen
prijs, een uitgebreide berekening van het behaalde resultaat in 2014 en een voorlopige kalender
voor het komende visseizoen. Alle visdatums zijn intussen vastgelegd, en de visplaatsen op de
kanalen worden bepaald en aangevuld na de algemene vergadering die doorgaat de eerste
zaterdag van maart, aldus op 7 maart 2015. Wij willen ook daar zo veel mogelijk clubleden zien
samenkomen vanaf 20.00 uur.
Uw deelname aan het teerfeest, binnenbrengen ten laatste op zaterdag 7 februari 2015, tijdens
onze maandelijkse vergadering. De leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen te allen tijde hun
deelname doorgeven aan de secretaris.
Verder rest het ons nog om aan iedereen het beste, een goede gezondheid en een leuk en
sportief 2015 toe te wensen.
P.S : Deelname aan het teerfeest kan u ook tijdig (voor 7/2/2015) via een mailtje bevestigen
(henri.lemmens@telenet.be).
Het bestuur.
--------------------------------------------------------------------Ondergetekende : ………………………………………………………….. zal op zaterdag 21/02/2015
met : ……………………………...… personen deelnemen aan het jaarlijkse teerfeest
Handtekening

