UITNODIGING DROGE MEETING
& A.L.V. op zondag 3 april 2022
Geachte leden,
Het is eindelijk weer zover dat wij u met onverdeeld genoegen mogen uitnodigen en
oproepen voor de Droge Meeting annex Algemene Leden Vergadering en één van de
gezelligste bijeenkomsten van ons botenclubje. Deze unieke bijeenkomst zal dit keer plaats
vinden zondag 3 april 2022. De locatie dit keer is café/restaurant Hogenboom te
Roelofarendsveen. Sotaweg 150. Het leek ons leuk om even met elkaar te lunchen en
daarna de Algemene Leden Vergadering te houden.
Het bestuur zal terugblikken op twee door corona verloren jaren en vooruitblikken op een
mooi jaar Crownersclub met enkele jubileums in het vooruitzicht.
Het programma ziet er als volgt uit;
• Wij zien u graag tussen 11.30 uur en 12.00 uur verschijnen. Parkeren is gratis en
voor/naast de deur.
• Ontvangst met koffie/thee en enkele muntjes voor een versnapering.
• Om 13.00 uur de lunch, bestaande uit een soepje naar keuze en diverse luxe belegde
broodjes.
• Aansluitend zal de ALV worden gehouden. Een agenda vindt u in het nieuwe clubblad
en het verslag van de laatste ALV heeft u kunnen lezen in de actueel nr. 84 van april
2020 opdat u zich gedegen kunt voorbereiden op deze bijzonderste vergadering van
het jaar.
• 15.00 uur is einde meeting.
• Uiteraard kunt u blijven tot in de late uurtjes maar het etablissement gaan dan open
voor andere gasten. Drank is verder voor eigen rekening zoals alle voorgaande jaren.
Aanmelden via info@crownersclub.nl
De eigen bijdrage voor deze middag hebben wij weer binnen de perken weten te houden,
n.l. € 25,00 p/p en uw aanmelding is pas geldig wanneer uw bijdrage is ontvangen op
bankrekening NL56INGB0004807884 met de vermelding Droge Meeting 2022.
Wel graag vóór 28 maart 2022. Noteer de datum in uw agenda!
Wij hopen zoals altijd u allen in goede gezondheid en grote getale zondag 3 april te mogen
begroeten!
Groet,

John Verhoogt.

