Leuven, 30 januari 2018

Beste clubleden,

Betreft : ledenbrief 2018/01

Januari loopt ten einde. De nieuwjaarsfeesten zijn achter de rug, de dagen
worden opnieuw stilaan langer, en binnen exact 2 maanden schieten we het
nieuwe vliegseizoen officieel op gang.
De winterwerken verlopen ondertussen min of meer volgens schema, maar
heel wat mensen hebben blijkbaar nog heel wat uren te presteren. Wacht niet
tot in maart, want voor velen wordt het dan moeilijk nog rond te geraken met
de werken / uren. En er is nog altijd heel wat werk te doen als we alle
toestellen tegen einde maart vliegklaar willen hebben.
Ook de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen lopen druppelsgewijs binnen.
Mogen we vragen dat iedereen zijn lidgeld zo snel mogelijk betaalt? Enerzijds
vermijdt dit extra werk bij het voorbereiden van de komende ATO-audit, en
anderzijds hebben stemgerechtigde leden die niet tijdig betalen geen
stemrecht op de komende Algemene Vergadering van 2 maart.
Ter herinnering :
Jongeren <25 die
voltijds studeren
Lidgeld
200 €
Ligabijdrage
160 €
Totaal
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.
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Sedert nieuwjaar is de bar opengegaan in een nieuwe formule. Het is een
ander concept, en het zal wellicht wat wennen worden. Zoals dat dikwijls
gebeurt is het in het begin wat zoeken naar de juiste evenwichten, maar met
de inzet van een enthousiast barteam en met wat goede wil van iedereen
kunnen we er zeker een succes van maken.
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 vind je ook een update van de kalender voor 2018. Ook dit jaar
kunnen we een zomerkamp organiseren, alle helpende handen zijn daarvoor
welkom. Zoals je zal zien zijn enkele brugdagen nog een vraagteken, hopelijk
volgt hierover meer duidelijkheid in de komende weken. En de dagen waarop
zo goed als zeker luchtruimbeperkingen zullen gelden zijn rood ingekleurd.

Vriendelijke groeten, hou het veilig en tot in Schaffen.

Koen.
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