NIEUWSBRIEF WINTER 2017/2018
Wij beginnen met u allen een gezond en voorspoedig 2018 te wensen. Laten we hopen dat
het een mooi vaarseizoen gaat worden!
In deze Nieuwsbrief:
-

Winterbijeenkomst 2018
Een terugblik op het seizoen 2017
Programma 2018
De nieuwe website

Door omstandigheden was het niet eerder mogelijk een Nieuwsbrief uit te brengen. Daarom gaan we gauw
beginnen met u over de nieuwste zaken uit de BCN te informeren.
Het bestuur heeft zich daarover op 21 oktober jl gebogen. Kijkt u zelf maar!

WINTERBIJEENKOMST
De winterbijeenkomst voor 2018 is op zaterdag 17 februari te Gouda. Deze keer in een wel speciale setting:
De Lichtfabriek Gouda. In deze voormalige lichtfabriek van de Gemeente Gouda worden wij om 14:30
ontvangen waar een gastspreker e.e.a. gaat vertellen. Het onderwerp is nog een verrassing. Het is een zaaltje in
het museumrestaurant waar de Museumjaarkaart geldig is, dus voor MJK houders geen entreekosten.
https://www.lfgouda.nl/

Daarna gaan we voor een (korte) stadswandeling. Aansluitend worden we voor de borrel en het diner verwacht
in Grand Café Central, een wereldberoemd café/restaurant. Dit café/restaurant is gelegen op de Grote Markt.
Uw auto kan geparkeerd worden op Klein America nabij de Stadsbibliotheek Er is voor ons de speciale ovale
tafel gereserveerd.
http://www.grandcafecentral.nl/

Grand Cafe
Central.loc.vcf

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN ZOMER
Het zeilseizoen 2017 was gemiddeld genomen een prima seizoen al moest je het wel treffen in jouw
vakantieperiode. Perioden met harde wind en lage temperaturen werden afgewisseld door heerlijk zeilweer
met prima temperaturen en wind.
Dat het ook kon tegenzitten is wel gebleken toen het geplande voorjaarsrondje NH moest worden afgelast
vanwege het geringe aantal deelnemers. Achteraf gezien hadden de thuisblijvers niet geheel ongelijk want het
weer was in die periode ronduit slecht. Veel wind en regen met bijbehorende temperaturen.
Vanwege een drukke agenda van enkele bestuursleden werd dit jaar afgezien van de organisatie van een
Najaarsevenement.

ONZE WEBSITE IS VERNIEUWD
Zoals u zelf heeft kunnen zien is het aanzicht van de website totaal veranderd. Het onderhoud verloopt nog een
beetje stroef maar daarin komt hopelijk binnenkort verandering. Wanneer u een bijdrage heeft of iets anders
kwijt wil, een goed verhaal of foto’s van uw vakantietrip met de Ballad dan kan dat. Neem contact met ons op
via nieuwsbrief@balladcub.nl

EVENEMENTEN
Er zijn op dit moment nog geen andere evenementen gepland. Deze zullen via de website bekend worden
gemaakt.

NIEUWTJES
Op de website van de Vereniging van Toerzeilers – www.toerzeilers.nl – zijn ontzettend veel leuke activiteiten
voor leden te vinden. Voor de niet-leden onder ons wellicht de moeite waard om eens een kijkje te nemen!
Wij hopen in de toekomst meer van dergelijke informatie met u te kunnen delen of via de Nieuwsbrief dan wel
via de website.

BIJDRAGE 2017
Namens de penningmeester nog het verzoek aan de leden die nog geen bijdrage over 2017 hebben betaald om
dit alsnog te doen.
Contributie: € 37,
Donateur: €18,50
Alvast hartelijk dank!

Dus noteer in uw agenda:

Winterbijeenkomst BCN 17 februari te Gouda.
Aanvang 14:30 uur.

Tot de 17e februari!
Ballad Club Nederland,
Simon,
Klaas,
Gerard,
Marcel,
Frank.
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