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- Foto’s glowgolf en diner
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Wil je zelf ook als member in het zonnetje komen, of weet je iemand anders om in het zonnetje te zetten.
Laat dit dan weten en stuur een mail naar GrimGul.
Kopij voor april 2012 inleveren voor 20 maart a.u.b.
Email naar deedeediddl@hotmail.com
Deze maand jarig
Wij het AC team hebben hulp nodig.
Wat doet een AC team lid. Als er members zijn die hulp nodig hebben
bij een Ride out organiseren dan kunnen ze een AC lid inschakelen.
Een AC lid organiseert ook ride outs, weekends, winteractiviteiten en
Nieuwjaars borrel.
En in overleg met de AC voorzitter. Plan je een datum voor je ride out
met de voorzitter AC en kalender beheerder, zodat we niet elk weekend
een ride out hebben maar zo beetje om het weekend, anders krijgen we
problemen met onze weder helft die eventueel alleen thuis zit als ze niet
mee rijd.

11 dragnail
13 Huub53
Dragrakker
18 draggeradri
20 Draggie Paul
21 eljee
22 bozo
28 snoowi

Je kunt dan in overleg je ride out op de kalender zetten met alle informatie en eventueel foto’s erbij.
We hopen met deze informatie dat er members toch uit zich zelf meer ride outs en weekeinden gaan
organiseren of eventueel lid worden van het AC team. Zo niet gaat het AC team helemaal onderuit.
Ik Blackdragstar voorzitter AC en GrimGul AC lid hebben jullie hulp hard nodig.
Dus als je het na deze informatie toch wel aanspreekt en je wilt organiseren meld je dan aan bij de
activiteiten@dutchdragstarclub.nl Met een mailtje dan kan je alles regelen voor een ride out of om AC lid te
worden.
Groeten uw voorzitter activiteiten DDC Blackdragstar Luuc.

Voorzitter AC gezocht
Per 25 maart tijdens de Algemene Leden Vergadering gaat Luuc Alarm onze “Voorzitter Activiteiten commissie” wegens gezondheidsredenen stoppen met zijn bestuurstaken. Het bestuur wil graag dat er zich een
kandidaat aanmeld die deze functie op zich wilt nemen.
Verdere informatie over deze functie kunt u altijd krijgen bij het bestuur.
U kunt zich nu al aanmelden bij het bestuur.
Nieuw lid
Ook deze maand zijn er een nieuwe DDC leden.
Bij deze nogmaals van harte welkom bij de club!
Tleut (T.J. Leutscher)
Members in het zonnetje

Bozo
Foto’s glowgolf en diner 12 februari

Dragrakker

Kalender maart
ALV 2012
Tijdstip:15:00 - 17:00
Locatie: Nederhorst den berg
Maximum aantal members: 100
Opening van de voorzitter om 15.00 uur, dus vanaf 14.30 uur verzamelen bij.
Charleys diner (kijk hier voor verdere info www.charleys-diner.nl)
Daarna gelegenheid om mee te eten zie inschrijving buffet na ALV.
Schrijf je in als je op de ALV komt.
Gr uw bestuur.
Buffet na ALV 2012
Tijdstip:17:30 - 21:00
Locatie: Nederhorst den berg
Maximum aantal members: 100
Met op het menu:
Sparerib, Saté, Burgers, Friet, Groene salade.
Voor de leden die blijven mee eten vragen wij € 10.
Met vegetarisch eten word rekening gehouden wel even aanmelden dan svp.
Het is onbeperkt eten dus je gaat met een goed gevuld buikje weg.
Dit graag voor 18 Maart 2012 overmaken aan onze penningmeester.
Rek nr.1198.52.942 met vermelding je nicknaam en buffet na ALV.
Dit zodat het restaurant rekening kan houden met het aantal personen.
Dus schrijf je in.
Kijk voor meer informatie en het complete programma op het forum.

