Leuven, 09 december 2017

Beste clubleden,

Betreft : ledenbrief 2017/07

Het jaar loopt nu snel ten einde. Binnen 2 weken beginnen de dagen opnieuw
langer te worden, het eerste teken dat het nieuwe vliegseizoen zich aanmeldt.
En met het nieuwe vliegseizoen komt ook het lidgeld voor 2018. Het bestuur
heeft beslist dit ongewijzigd te houden, en ook de ligabijdrage blijft
onveranderd :

Lidgeld
Ligabijdrage
Totaal

Jongeren <25 die
voltijds studeren
200 €
160 €
360 €

Ouderen > 65

Alle anderen

275 €
140 €
415 €

275 €
160 €
435 €

Administratieve leden betalen 50€/jaar zonder abonnement op het Ligablad,
of – en dit is nieuw – 66,50€/jaar indien ze ook een abonnement op het
Ligablad wensen.
Gelieve uw lidgeld te betalen voor einde januari zodat we de aansluitende
administratie ook tijdig in orde kunnen brengen.
De winterwerken vorderen gestaag en liggen voorlopig ongeveer op schema.
Toch wil ik erop aandringen dat de mensen die zich opgegeven hebben om
op een toestel te werken, er ook zijn op het ogenblik dat het betreffende
toestel in het werkhuis staat voor zijn onderhoud. En voor iedereen : wacht
niet tot in februari of maart om te denken aan de winterwerken, als we de
toestellen tijdig klaar willen krijgen voor het nieuwe vliegseizoen moeten we
daar nu werk van maken !
Intussen schieten ook de saneringswerken goed op. Ondanks enkele
onvoorziene tegenslagen blijven de kosten tot nog toe onder controle, met
dank aan de zeer strikte projectopvolging door Willy. Maar je zal begrijpen dat
de club in deze omstandigheden elke cent kan gebruiken. Gelieve dan ook op
toe te zien dat jullie KK steeds positief blijven.
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Op 6 januari gaat de bar open in zijn nieuwe vorm. Niel heeft het programma
in een afzonderlijke mail doorgestuurd.
De Statutaire Algemene Vergadering gaat door op 2 maart. Zoals elk jaar
zijn er vacatures voor de Raad van Bestuur - de laatste jaren raken trouwens
niet alle plaatsen ingevuld !
Wie interesse heeft om de RvB te versterken kan dit melden per mail aan
het bestuur.
Let wel : wie op de AV stemgerechtigd wil zijn moet zijn lidgeld tijdig betaald
hebben !

In bijlage stuur ik ook een voorlopige kalender voor 2018. Rond half januari
volgt een update, nadat we met de militairen van het kwartier de jaarplanning
overlopen hebben. Pas dan kunnen we het zomerkamp definitief inplannen –
daarom staat het nog niet op deze voorlopige kalender.

Vriendelijke groeten, hou het veilig en tot in Schaffen.

Koen.
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