Aan:

Alle SmelneClubleden

Aan:

Smelne Yacht Center

Adres: e-mail adres
1-11-2014

Onderwerp: Uitnodiging 10 jarig Lustrumfeest SmelneClub
Beste SmelneClub lid (leden),
Op 20 november 2004 werd de oprichting van de SmelneClub officieel gepresenteerd tijdens een
feestavond van Smelne Yachts.
De eerste SmelneClub activiteiten werden georganiseerd in 2005. Hier werd door het toenmalig
bestuur veel werk aan besteed en op 29 april t/m 1 mei 2005 werd de eerste tourtocht gehouden door
het Venetië van het Noorden met als startplaats jachthaven de Kluft in Ossenzijl.
Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft de SmelneClub haar bestaansrecht meer dan
bewezen. Er zijn vele mooie vaartochten in binnen- en buitenland georganiseerd. In vele havens was
de belangstelling voor de prachtige vloot Smelne jachten altijd groot met veel bewonderende blikken
en complimenten voor de trotse eigenaren.
Ook waren er veel andere activiteiten zoals een jaarlijkse clubdag, schitterende presentaties en
informatie bijeenkomsten over o.a. veiligheid op het water en aan boord, brandbestrijding en gebruik
van navigatiemiddelen.
Om het 10 jarig bestaan van de SmelneClub te vieren heeft de organisatiecommissie het idee
uitgewerkt om de openingstocht van april 2005 als uitgangspunt te nemen voor het 10 jarig
lustrumfeest en als de startplaats voor de voorjaarstocht 2015.
Als eerste nodigen we u hierbij uit deel te nemen aan het 10 jarige lustrumfeest van de
SmelneClub.
Plaats: Recreatiecentrum (jachthaven/hotel/restaurant) de Kluft te Ossenzijl.
Datum: 18 april 2015
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
 16.00 - 16.45 uur:
Ontvangst
 16.45 - 17.00 uur:
Opening
 17.00 - 18.30 uur:
Borrelen
 18.30 - 21.00 uur:
Diner
 21.00 - 24.00 uur:
Feestavond met live muziek
Wij hopen dat u de mogelijkheid heeft om met uw Smelne jacht naar Ossenzijl te komen, doch u kunt
ook kiezen voor een dag verblijf of een weekeinde verblijf met een overnachting in het hotel, een
lodges of een meerpersoons trekkershut. Voor overnachtingstarieven verwijzen we graag naar de
website van De Kluft www.dekluft.nl
Om het voor u eenvoudig te maken willen we u verzoeken bijgevoegd invulformulier in te vullen.
Omdat de organisatie van deze dag veel voorbereiding vraagt, is het nodig te weten hoeveel
deelnemers we kunnen verwachten. Wij vragen u daarom bijgevoegd invulformulier voor 15 december
2014 terug te sturen aam: j.f.m.michorius@ziggo.nl
Wij hopen op een grote opkomst om samen het 10 jarig bestaan van de SmelneClub te vieren, oude
contacten aan te halen en nieuwe relaties te ontmoeten.

Als tweede nodigen we hierbij uit deel te nemen aan de voorjaarstocht 2015.
Verzamel/startplaats: Jachthaven de Kluft te Ossenzijl
Vertrekdatum:
Zondag 19 april 2015
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
 18 en 19 april 2015 verzamelen bij Jachthaven de Kluft te Ossenzijl.
 19 april 2015: 9.00 - 10.30 uur:
Gezamenlijk ontbijt bij de Kluft en briefing.
11.00 uur
:
Vertrek richting Weerribben
 20 april 2015:
:
Program wordt nog nader uitgewerkt
 21 april 2015:
:
Program wordt nog nader uitgewerkt.
 22 april 2015:
:
Afsluiting voorjaarstocht 2015
De deelname kosten voor deze voorjaarstocht zijn nog niet bekend doch zullen we u zo snel mogelijk
mededelen.
Op bijgevoegd invulformulier kunt u nu al aangeven of u deel wenst te nemen aan de voorjaarstocht
2015.
Namens het bestuur van de SmelneClub hopen wij van harte dat u aanwezig kunt zijn op deze
feestelijke dag en hopelijk ook deel kunt nemen aan de aansluitende voorjaarstocht.
Met vriendelijke groeten:

J.F.M.Michorius
Stemakerij 37
9932 GK Delfzijl
Johan Michorius:

0596-629683
mob 06-22975572
e-mail: j.f.m.michorius@ziggo.nl

Deelname formulier: SmelneClub 10 jarig lustrumfeest
Plaats: De Kluft te Ossenzijl

18-apr-15

Datum:

Naam:
Bezoek 10 jarig lustrumfeest:

Aantal:

Kosten

Ja

Nee

*) Geen

Aantal personen
*) Geen kosten voor bezoek aan het Lustrumfeest.
Wel dient u zelf in uw verblijf te voorzien!

Organiseert zelf eventuele verblijf bij Recreatiecentrum De Kluft te Ossenzijl:
Verblijfs mogelijkheid

Informatie/kosten

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Gaat s'avonds naar huis
€ 17,50 per nacht

Komt met eigen boot
Huurt zelf een:

Informatie/kosten

Hotelkamer

www.dekluft.nl

Meerpersoons trekkershut

www.dekluft.nl

Lodge / appartement

www.dekluft.nl

Regelt ander verblijf
Neemt aansluitend deel aan de voorjaarstocht
Datum:

Van 19 april t/m 22 april 2015

Start:

De Kluft Ossenzijl

Route:

Venetië van het Noorden
Deelnamekosten

Deelname Voorjaarstocht?

Wordt nader mee gedeeld.

Vragen /
Opmerkingen:

Retour voor
15 december 2014
aan (of/of):

Johan Michorius:

j.f.m.michorius@ziggo.nl

Günter Kellner:

promoteam@t-online.de

