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Herinnering:
Contributie/

donatie

Beste zeilers, booteigenaren en sympathisanten,

Nu de coronagolf zich wat lijkt neer te gaan leggen en de

beperkende overheidsmaatregelen steeds meer worden

ingetrokken verwachten wij dat de drie evenementen die

we al aangekondigd hebben in onze vorige nieuwsbrief

door zullen gaan. We zouden graag willen weten wie

voornemens is mee te doen.

Via deze nieuwsbrief sturen we jullie hier aanvullende

informatie over.



Princenhoftocht :
10 juli 

De Princehoftocht gaat sowieso door (voorbehoud

de weersomstandigheden). Een ieder is hierbij

uitgenodigd. De tocht vindt plaats op zaterdag 10

juli a.s. verzamelen om 11.00 uur in het Theehuis.

De opzet van de tocht is als volgt: na de

gezamenlijke start bij het starteiland op het

Pikmeer is er een finish in Eernewoude. Daarna

opnieuw een start nu in omgekeerde volgorde van

aankomst: dus de laatste eerst en de eerste als

laatste.

De volgende dag (zondag 11 juli a.s.) willen we

invullen met andere activiteiten, zoals  ’s ochtends

oefenen met starten en ’s middags workshop

spinnakeren.

Graag horen we van u of u hierbij aanwezig bent.

Laat het Jarmo of Robert weten.
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Oostergo
zeilwedstrijden: 
3 en 4 juli

Oostergo zeilwedstrijden staan door de

organisatie gepland op 3 en 4 juli a.s. Graag

info richting Jarmo of Robert over

eventuele geplande deelname. 
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jarmovanveldhuizen@hotmail.com

robert@rackwitsz.nl
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Kruis van Heeg :
28 augustus 

Kruis van Heeg is gepland op 28 augustus a.s.

Het Kruis van Heeg is een lange afstand

toerwedstrijd waarbij niet alleen het wedstrijdzeilen,

maar ook het sociale aspect van watersport en zeilen

op een hoog peil staat. Niet alleen de ervaren

wedstrijdzeiler komt aan zijn trekken, maar ook de

gelegenheids- of beginnende wedstrijdzeiler kan

veel plezier beleven bij dit evenement, dat

plaatsvindt in het laatste weekeinde van augustus.

Wij hopen als club met meerdere boten aanwezig te

zijn. Graag horen we van jullie wie van plan is deel te

nemen.
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Zeildag op
15 augustus 

Met als doel om de studentenleden van de

Groninger Studenten Zeilclub Mayday

enthousiast te maken voor het zeilen in

onze prachtige klassieke 22m2 schepen

hebben we een zeildag georganiseerd op

15 augustus a.s.

Zes booteigenaren hebben hun

medewerking toegezegd.

Er wordt ’s ochtends en ’s middags

gezeild. Tussen de middag uitgebreide

lunch bij Robert aan de Wijde Ee. Hoe

mooi zou het zijn dat we daarna extra

bemanningsleden en misschien voor de

toekomst potentiële kopers van een 22m2

kunnen bijschrijven!



Herinnering:
Contributie/

donatie

Nog een reminder voor hen die nog niet gereageerd

hebben: 

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat de

bodem van de clubkas in zicht is en waarom dat het

geval is. We vroegen een financiële bijdrage.

Inmiddels heeft de helft van de 31 booteigenaren een

bedrag overgemaakt. Mocht je plan om onze 22M2

Club te steunen even zijn blijven liggen,  dan

verzoeken wij je alsnog een bijdrage over te maken.

Van de booteigenaren vragen we €25 van onze

clubsympathisanten een donatie naar eigen inzicht.

Alvast heel erg bedankt.

Graag het bedrag over te maken naar:

NL27 ABNA 0870 3669 12 t.n.v. R.F.Rackwitsz

Inz. 22m2 Club.

22m² Club
We zeilen met hout op de wind

Namens het bestuur,

Jarmo van Veldhuizen

Robert Rackwitsz
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZABhxVnMnkuSL4_RuSYm23mWAZvqJ1ROl65X_xx6iDlUQ0RGNFhUMjVDVUxaM05RVkU0NTYwOVZDRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZABhxVnMnkuSL4_RuSYm23mWAZvqJ1ROl65X_xx6iDlUQ0RGNFhUMjVDVUxaM05RVkU0NTYwOVZDRi4u

