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Koersel, 23 april 2019

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

7

Dinsdag
mei 2019 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Kampioenschappen en discussen.
door
Luc en Martine
Het onderwerp van vanavond? Nogmaals eigenlijk een vervolg op de vorige vergadering. Heel wat leden hadden en hebben
zo nog hun bedenkingen en opmerkingen om al of niet deel te nemen aan een kampioenschap met discussen... Denken we
niet alleen aan de stress... maar ook aan het minderwaardigheidscomplex dat sommige leden hebben om hun mooiste
discussen te willen of durven meten met de toppers... We gaan deze avond wat verder in op de voorbereiding of het
klaarstomen van de vissen.
Voor Martine was het de eerste maal dat ze deelnam aan het kampioenschap in Grigny; Luc is al een oudere rot in het vak.
Elk zal zo wel zijn of haar belevenissen gehad hebben en manier van voorbereiden. We laten hen aan het woord en zullen
wel horen hoe zij het doen of deden en zullen doen...
Weeral een niet te missen avond dus !?
En je hebt nog een allerlaatste kans om je lidgeld in orde te brengen ... voor diegenen die het nog niet gedaan hebben
natuurlijk. Het eerste Discusvriendmagazine van 2019 is in de maak en we zijn onverbiddelijk... Dit laatste is bijna een stuk
van de vorige ledenbrief. Je kent de reden wel van de vertraging. Het is dus nog een extra kans om je lidgeld te regelen voor
je naam van de verspreidingslijst wordt geschrapt... Deze paragraaf stond er vorige keer ook al in, maar door de pech en
overstroming en de naweeën van dit drama is alles een beetje later. Hopelijk is het DVMag toch klaar voor de vergadering!
Je hebt dus nog de kans... dit is voor de 'vergeetachtigen' onder jullie!
En denk er aan: we vergaderen nog steeds de EERSTE dinsdag van de maand!
Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.

Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

