Draken Flits 2-2018
Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari hebben de Kaag Draken elkaar onder het genot van een drankje en
een hapje, weer alle goeds voor een heel jaar kunnen wensen op de goed bezochte
nieuwjaarsreceptie in De Schuur. We hebben de donatie die iedereen daar in “de pot”
deed, aangevuld met wat €’s die we van de BBQ over hadden gehouden. Dit resulteerde
in €150,= dat we konden schenken aan Stichting fluisterboot Kaagervaaring. Alle gulle
gevers natuurlijk hartelijk dank hiervoor.
Hulp bij updaten website
Al eerder hebben we aangegeven dat onze website nodig “opgefrist” moet worden. We
zoeken nog steeds een lid dat ons hiermee wil helpen. Het kost je hooguit een paar
avonden van je tijd. Er is geen speciale kennis van website bouwen nodig, maar het helpt
wel als je een beetje handig bent op de computer. Kom op, we hebben je nodig !
Warmondse watersportdagen
Op zat 14 en zon 15 april worden de Warmondse Watersportdagen gehouden. We willen
die dag(en) met een drakenboot daarheen gaan om Kaag Dragons te promoten en actief
nieuwe leden werven. Het wordt dan een soort Try The Dragon in Warmond waarbij
bezoekers een stukje mee kunnen peddelen. Om dit te organiseren willen we een
commissie oprichten. We zoeken 1 of 2 leden die samen met 1-2 bestuursleden dit willen
organiseren. Geef je snel op bij Jacqueline van Beek.
Alkmaar
Door te weinig aanmeldingen is Kaag Dragons helaas niet naar Dragon Trek in Alkmaar
gegaan. Dit is natuurlijk heel erg jammer, want we laten daar met onze aanwezigheid
toch altijd wel een “Kaags stempeltje” achter. Willy, hartelijk bedankt voor je verwoede
pogingen om het toch voor elkaar te krijgen. Volgend jaar gaan we het echt doen !!
Buitenlandse tocht
Een team, bestaande uit Odiel, Jacqueline vd Hulst Fons en Marisol, is hard bezig om de
buitenlandse tocht uit te zoeken/te organiseren. Het valt niet mee om daarvoor
voldoende peddelaars op één lijn te krijgen en dat dan ook nog voor een redelijk bedrag.
Wel hebben we alle vertrouwen erin dat het gaat lukken. Wordt dus vervolgt…..
21 maart: Algemene Leden Vergadering (inclusief eten voor de liefhebbers!!!)

Volg ons ook op: Hyves, twitter en Facebook. http://kaagdragons.hyves.nl/
http://nl-nl.facebook.com/pages/Kaag-Dragons/165865933471069

