Nieuwsbrief 53
Friesland 2011
Inderdaad beste leden we zijn er erg vroeg bij voor de inschrijvingen voor Friesland 2011.
Dit heeft ook zijn reden. Vorig jaar was er slechts een matige opkomst en daar komt nu nog bij
dat Hemelvaart in 2011 extreem laat valt; namelijk van 1 tot 5 juni.
We vermoeden dat een aantal studenten en bijhorende ouders het dit jaar dus zullen laten
afweten.
We plannen opnieuw de boerderij bij Henk in Uitwelingerga. Omdat we de boerderij vóór 1
december moeten bevestigen, willen we dit jaar op veilig spelen. Anders dreigt de clubkas er
onder te lijden.
We vrezen dat we onze aanspraak op de boerderij voor toekomst zullen verliezen als we dit jaar
onze beurt voorbij laten gaan.
We moeten dus vóór 1 december 40 inschrijvingen hebben. Omdat we weten dat dit niet
eenvoudig zal zijn, hebben we besloten om ook familie en vrienden de mogelijkheid te geven om
mee te gaan. (let op leden hebben voorrang mocht het aantal onverhoopt boven de 40 komen).
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hoeven jullie niet voor de ganse periode in te schrijven en
kan dit ook voor afzonderlijke dagen. De prijs hebben we noodgedwongen ook iets moeten
optrekken. Volwassenen betalen 40 euro per dag (met of zonder overnachting), kinderen geboren
in 1999 of later betalen 30 euro.
Deze prijs is inclusief het verblijf, eten, drinken en boten.
Voor annuleringen na 1 december kunnen wij spijtig genoeg geen terugstorting doen. Uw
inschrijving is pas definitief na betaling van een voorschot. Dit voorschot, van 50% van het
verschuldigde bedrag, dient onmiddellijk betaald te worden op rekening 733-0464651-51.
Voor de afrekening ontvangen jullie in maart een afzonderlijk schrijven.
Indien de organisatie toch niet kan doorgaan wegens een gebrek aan deelnemers wordt dit
voorschot in 2010 nog teruggestort. Inschrijven kan tot 30 november via hier .
Hoe ziet het programma er uit ??
Woensdagavond vanaf 17 uur is de boerderij beschikbaar.
Donderdag, vrijdag en zaterdag wordt er gezeild. Na het ontbijt is er een briefing over
waarheen gezeild wordt die dag.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de wind.
Voor degenen die liever fietsen, kunnen in het nabij gelegen dorp een fiets huren.
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Je eigen fiets meebrengen kan natuurlijk ook. Na een heerlijk ontspannen dag op het water of op
de fiets komen we terug in de boerderij om van een "culinair" hoogstandje te genieten van al
diegenen die zich geroepen voelen om iets lekkers op tafel te toveren.
Zondagochtend na het ontbijt wordt alle bagage in de auto gebracht en de boel door iedereen
een beetje opgeruimd. De leden die naar huis gaan, zorgen dat de boten die ze gebruikt hebben
tip top in orde zijn. Met de leden die nog graag gaan zeilen, wordt afgesproken welke boten nog
gebruikt kunnen worden, maar zondagavond UITERLIJK 17 uur eindigt de editie Friesland 2011.
Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij
Yves Luyten op 0477 46 25 25 of 014 67 03 59

12/11/2010 Digitale fotografie 19u30
Deze avond wijdt onze professionele clubfotograaf, Rob Koop, jullie allen in in de geheimen van
de digitale fotografie.
Het wordt geen avond waarop we naar mooie foto's zullen kijken, maar eerder een avond met een
meer technische achtergrond. Bezitters van een digitaal toestel worden dan ook ten stelligste
aangeraden dit mee te brengen zodat Rob ook individuele tips kan geven.
Gezien de beperkte plaats in ons clubhuis vragen wij om vooraf in te schrijven via hier

09/01/2011 Nieuwjaarsreceptie 15u00
Naar jaarlijkse traditie houden we begin januari onze nieuwjaarsreceptie.
Terwijl jullie borrelen voorziet het bestuur een hapje in de vorm van haring en pensen. De club
neemt de kosten voor de hapjes voor haar rekening, vandaar dat jullie verplicht moeten
inschrijven vóór 2 januari met melding van de keuze vis of vlees (en voor hoeveel personen).
Vooraf inschrijven kan via hier

06/02/2011 Open Podium 14u00
Gezien het groot muzikaal talent in onze club, organiseren wij ook dit winterseizoen opnieuw een
OPEN PODIUM. Iedereen die een muzikaal nummer wil opvoeren, zouden wij willen vragen om dit
voor 16/01 door te geven via deze link.
Het maakt niet uit wat je brengen: van karaoke tot zelfgecomponeerde symfonieën,
instrumentaal of vocaal, klassiek of jump,enz. Jong en oud, iedereen is welkom en mag het zijne
of hare op de planken brengen.
Om praktische redenen zouden we graag vooraf een soort draaiboek willen opstellen, zodat
ieders nummer ten volle tot z'n recht komt en zodat de technische dienst iedereen op tijd
comfortabel kan installeren.
Vandaar willen we weten welk genre muziek je komt maken en of je een beginner bent of een
prof.
Be there en veel succes met je optreden
Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.
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Kalender 2010 - 2011
November
Vrij 12/11/10

19u30

Digitale fotografie

15u00

Nieuwjaarsreceptie

14u00

Open Podium

Januari
Zon 09/01/11

Februari
Zon 06/02/11

Juni
1 - 5/06/11

Friesland 2011

Kijk voor meer data op de website
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