Draken Flits 1-2015
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 11 januari was de nieuwjaarsreceptie van Kaag Dragons in De Schuur achter Stal op
de Kaag. Onder het genot allerlei Chinese hapjes zoals Dim Sum en Chinese wijn, maar
gelukkig ook met de gebruikelijke “Europese bubbels”, hebben de Kaag Draken met
elkaar getoast op een gezellig en succesvol 2015. De voorzitter heeft in haar
nieuwjaarstoespraak beloofd dat het weer een jaar wordt vol draken-activiteiten, te
beginnen met de werkzaamheden aan de Kaag-Draak, maar ook met een aantal
wedstrijden en tochten. De Great River Race in Londen wordt dit jaar ons hoogtepunt.
In deze nieuwsbrief een lijst met de diverse data.
WINTERONDERHOUD
Inmiddels is het winteronderhoud aan onze witte draak, onder coördinatie van Hendrik,
voortvarend aangepakt. De boot is heel goed schoongemaakt en staat in een mooie grote
loods, welke belangeloos ter beschikking is gesteld door Fam v Dorsten. Er moet nog een
aantal zaterdagen geklust worden aan de boot en daar zijn nog mensen voor nodig. Kijk
in www.mysportsplanner.com en geef je op !!
ADV
De ADV oftewel de Algemene Draken Vergadering, is op Woensdag 11 maart a.s. In
tegenstelling tot de vorige jaren is deze niet in de Ontmoeting, maar in het clubgebouw
van de Kaagse Tennis Club (vlak naast de haven).
Deze keer is de eerste keer dat we een ADV hebben van de officieel opgerichte
vereniging “Kaag Dragons”. Het is natuurlijk van het allergrootste belang dat jullie
allemaal komen om gezamenlijk te bespreken hoe en wat we komend jaar gaan doen. Het
bestuur gaat er dan ook vanuit dat je wel een hele goede reden moet hebben om niet te
komen. De agenda voor deze vergadering wordt nog toegestuurd. Vooraf willen we weer
met zijn allen wat eten. Bij voldoende aanmeldingen laten we dat door “de Twee Wilgen”
bezorgen bij het clubgebouw van KTC, bij onvoldoende aanmeldingen gaan we bij “de
Twee Wilgen” eten.

Datum: woensdag 11 maart
Locatie: Clubgebouw KTC
Tijden
Eten: 18.30 uur
Aanvang vergadering: 20.00 uur

Volg ons ook op: Twitter en Facebook.
http://nl-nl.facebook.com/pages/Kaag-Dragons/165865933471069
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AGENDA
Voor 2015 hebben we een aantal leuke en sportieve activiteiten op de planning staan.
Sommige daarvan staan qua datum al helemaal vast, maar voor andere activiteiten zijn
we afhankelijk van de agenda van bv de NDBF die nog niet bekend is. Hieronder alvast
een opsomming. Zet deze data vast in je planner. Wij zullen direct melden als we hier
iets in moeten veranderen.











Dragon Trek Alkmaar
ADV
Kaag Recreatie Tocht
Try The dragon
Leidse Lakefeesten
Kapseisoefening
Volle maan peddel
Londen Great River Race
NK
Afsluitende tocht + eten

15febr *
11 mrt *
26 april*
7 juni
27 juni
8 juli
26 aug
12 sept *
3 okt
24 okt

* = datum staat vast

Voor de Dragon Trek op zondag 15 februari hebben we nog peddelaars nodig. Nog
nooit in een zwembad gepeddeld? Dit is je kans! Gewoon een superleuke ervaring om aan
mee te doen. Geef je snel op in www.mysportsplanner.com .

Volg ons ook op: Twitter en Facebook.
http://nl-nl.facebook.com/pages/Kaag-Dragons/165865933471069

