UITNODIGING DROGE MEETING/ A.L.V. 2019
Geachte leden,
Vanzelfsprekend en volstrekt overbodig – aangezien ook in uw agenda de afgelopen jaren en voor de aankomende
jaren de derde zaterdag van januari in rood is afgeblokt- maar bij deze toch voor de zekerheid is het mij het allergrootste genoegen dat ik u allen hierbij van harte uitnodig en oproep voor de Droge Meeting annex Algemene Leden Vergadering. Deze vind plaats zaterdag 19 januari 2019 in het clubgebouw van de “Watersportvereniging Wassenaar” aan de Van Duivenvoordelaan 562 postcode 2241TH te Wassenaar. Onder het genot van enkele complementaire consumpties zal uw bestuur terug- en vooruitblikken op wederom een mooi jaar Crownersclub. Mooi is
het zeker geweest want we kijken terug op een prachtige lange zomer en een fantastische jubileum viering in Amsterdam.
De agenda voor de ALV vindt u in het clubblad van december en het verslag van de afgelopen ALV heeft u in de vorige uitgave kunnen lezen opdat u zich gedegen kunt voorbereiden op deze bijzonderste vergadering van het jaar.
Na afloop van de Algemene Leden Vergadering zullen wij deze avond traditiegetrouw voortzetten met een
“Nautische” verloting onder het genot van bijbehorende geneugten.
De eigen bijdrage voor deze avond hebben wij weer binnen de perken weten te houden, n.l. € 22,50 p/p en uw
aanmelding is pas geldig wanneer uw bijdrage is ontvangen op bankrekening NL56INGB0004807884 met de vermelding Droge Meeting 2019. Wel graag vóór 14 januari 2019 i.v.m. de inkoop door de keukenbrigade. Noteer de
datum in uw agenda! Onze koks zullen zich weer inspannen om voor ons een heerlijk diner op tafel te toveren. Zoals alle voorgaande jaren proberen wij er een “thema” aan te koppelen. De afgelopen jaren zijn we op de Duitse,
Italiaanse, Belgische, Griekse, Engelse, Spaanse en natuurlijk de Nederlandse tour geweest wat het eten betreft. Ik
kan u alvast verklappen dat het thema de komende droge meeting/ALV Surinaams zal zijn. Laat u verrassen!

Wij hopen zoals altijd u allen in goede gezondheid en grote getale zaterdag 19 januari te mogen begroeten!

Groet,
John Verhoogt.

Programma
Ontvangst tussen 16.30 uur en 17.00 uur.
Kennismaking, praatje maken, plekje zoeken, borreltje, hapje enz.
Diner tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Deze avond gaan we op de Surinaamse tour heeft onze kok Peter besloten. Samen met zijn keuken brigade zal
dat allemaal wel weer goed komen.
De A.L.V. zal zo tussen 20.30uur en 21.00uur plaats vinden en zullen we afsluiten met een toost op weer een
prachtig vaarseizoen.
De inmiddels traditie geworden nautische verloting zal omstreeks 21.30 uur plaats vinden. (Dit om de kosten
weer enigszins dekkend te krijgen)
Einde circa 23.00uur.

