Draken Flits 8-2015
Indoortraining
Het blijkt toch een hele klus te zijn dit goed neer te zetten. Een en ander is afhankelijk van een
trainer, in 1e instantie zouden Glynis en Hendrik dit invullen, maar zij hebben het momenteel te druk
om hier de juiste aandacht aan te geven. Dit betekent dat het voor dit jaar niet doorgaat. We hebben
wel een alternatief: Arno heeft ons uitgenodigd bij de Dutch mee te trainen. Mogelijkheden zijn voor
Indoor: Dinsdag- en donderdagavond 19:00 uur Of
Watertraining zondagochtend 10:00 uur. Tot 3 x is gratis daarna zijn er kosten aan verbonden. Graag
aanmelden bij ….

Zondagochtendtraining
Omdat de boot deze winter in de haven blijft liggen is het plan haar, als het weer het toelaat, op
zondagochtend te water te laten voor een tocht. Bij goede weersverwachtingen laten we dit via de
mail per keer weten en inschrijven via SPPL.

ALV NDBF 14 november
Afgelopen zaterdag was een ALV van de NDBF. Santina, Eric en Jacqueline waren aanwezig. Er wordt
ondersteuning gevraagd in 3 commissies, te weten: Opleidingen, Communicatie en Wedstrijden.
Heb je interesse mede invulling te geven aan één van de commissies, laat het ons weten, dan geven wij
dat door aan de NDBF.

Amsterdam Light Festival 13 december
Via de NDBF hebben we een uitnodiging ontvangen voor het Amsterdam Light Festival. Meer hierover
in de bijlage, heb je zin om mee te gaan geef je dan voor 1 december VIA DE SPPL op (en niet via het
email adres in de uitnodiging). Zie ook www.ndbf.nl voor aanvullende info.

Buitenlandse tocht
Er komen al veel vragen over wat we volgend jaar gaan doen. Venetië lijkt een grote wens bij velen…
om na te gaan of het een serieuze optie is, willen we een eerste inventarisatie maken wie er mee zou
willen. Bij voldoende animo zijn we op zoek naar organisatoren! Vanuit het bestuur wordt het deze
keer niet opgepakt Er is natuurlijk al veel informatie beschikbaar van de vorige keer.
Daarnaast onderzoeken we of Hamburg of Antwerpen een optie of alternatief is.

Need to know
Nieuwjaarsborrel
Algemene Draken Vergadering

zondag 10 januari 2016
woensdag 9 maart 2016

Laatste oproep: Wie wil er nog een stukje schrijven over de afsluitende tocht? Dit hebben we
namelijk aan onze gids beloofd voor hun eigen blad.

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

