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Beste vrienden,
In de info van verleden maand hadden we het over de bestuursfuncties. Zoals toen gemeld zou ik, na dit jaar
het voorzitterschap willen doorgeven. Dirk C, Marcel en Monique gaven ook te kennen dat er ze, na dit jaar, nog
één jaar bij willen doen om daarna ook te stoppen als bestuurslid van CBDC.
Dit wil zeggen dat in 2020 enkel Luc Van Goethem en Erik Baert overblijven van het huidige bestuur.
Daarom hadden we een oproep gedaan om kandidaten te hebben voor een bestuursfunctie. Eén persoon heeft
zich kandidaat gesteld om mee het dagelijks bestuur te vormen: Ann de Kinder.
Dit wil zeggen dat we in 2020 slechts drie leidende personen hebben voor onze vereniging, dit is echt te weinig.
Komt er nog bij dat de directie van onze huidige lokatie, de Leonardo Da Vinci school, heeft laten weten dat zij
stoppen met het verhuren van de refter en andere lokalen van de school. Er zullen verbouwingen gebeuren aan
de refter en het internaat, als deze af zijn zullen de lokalen niet meer te huur aangeboden worden.
Dit heeft flink wat impact op onze club werking. We moeten toegeven dat we tot nu toe een luxe situatie
hadden omdat we steeds op de infrastructuur van deze school konden rekenen. Hier niet meer kunnen over
beschikken wil zeggen dat we onze activiteiten moeten herzien en vooral herberekenen!
Tijdens vorige bestuursvergadering hebben we alles op een rij gezet en unaniem besloten dat het beter is dat
we stoppen met CB Drivers Club. Een goed werkend dagelijks bestuur en de gebouwen / grond van de school
zijn de hoekpijlers van onze vereniging. Als die wegvallen zijn we echt beperkt in doen en laten, zijn we niet
meer in staat de typische leuke CBDC activiteiten voor te bereiden en te organiseren. Dan moeten we steeds
zalen of gronden huren en zijn we gebonden aan de regels, kosten en beperkingen van de verhuurder.
Wat zijn onze plannen? Dit jaar is ons 39 ° werkingsjaar. We doen dit jaar uit zoals gepland volgens onze
jaaragenda. In september 2018 starten we ons laatste werkingsjaar, de club zal in juni 2019 ontbinden.
Tegen juni 2019 trachten we de kas op 0 te zetten, we zijn immers een VZW. Indien er toch nog geld op onze
rekening staat zullen we dit schenken aan een goed doel, dit is statutair zo voorzien.
Het laatste jaar van CBDC zal geen jaar in mineur zijn...We maken van ons laatste jaar een feestjaar, een jaar
dat we ons nog lang zullen herinneren.
Deze laatste jaar activiteiten voorzien we daarom enkel voor onze huidige leden, dit wil dan zeggen dat we
vanaf nu geen nieuwe leden meer aannemen. Enkel zo kunnen we het financieel voordeel van het beëindigen van
de club aan onze trouwe leden schenken.
Sommige leden zullen verrast zijn, andere hebben het misschien wel voelen aankomen.
We kunnen zeker terug blikken op een fijne tijd waarin we meerdere malen in geslaagd zijn om originele en
vooral erg leuke activiteiten te organiseren. Dit hebben we kunnen realiseren door de goede verstandhouding
tussen leden en bestuur. Dank zij de creativiteit en doorzettingsvermogen van het dagelijks bestuur en de
spontane medewerking van jullie hebben we bijna 40 jaar een vereniging gehad waar leven in zat en die ons vele
uren, soms heel weekends, plezier heeft bezorgt.
Meer nieuws al ten gepaste tijde volgen. Als jullie ideeën hebben voor gepaste activiteiten dan horen wij dit
graag.

Contacteer ons via: cbdc@telenet.be

Bezoek ons op : www.cbdc.be

Hieronder de uitslag van de derde kaartavond:
1. Franky Janssens
2. Maria Van Hoof
3. Monique Simons
4. Jenny Deschrijver
5. Marie Jeanne Wijnants
Louis Truyens
7. Francis Aerts
8. Christel Suetens
9. Yo Suetens
Marie Louize Oeyen
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11. Eric De Kinder
Ann De Kinder
13. Yves Sels
14. Willy Van Bos
Toon Antoni
16. Wim De Vries
Nina Claus
18. Erik Baert
19. Dirk Cruysberghs
20. Karine Bogaerts
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Voorlopige stand van het algemeen klassement na drie speeldagen:
1. Franky Janssens
2. Erik Baert
3. Willy Van Bos
4. Christel Suetens
5. Yo Suetens
6. Dirk Cruysberghs
7. Charlotte Suetens
8. Alain Voet
9. Louis Truyens
10. Maria Van Hoof

343 pt / 3 avond
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11. Strid Suetens
12. Ann De Kinder
13. Francis Aerts
14. Marie Louize Oeyen
15. Jenny Deschrijver
16. Nina Claus
17. Gaby Suetens
18. Ria verbist
19. Gaston Janssens

210
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107
105

Onze volgende kaartavonden hebben plaats op 20 januari 2018 en de laatste kaartavond op 10 februari 2018.
Let op: wegens verbouwingswerken in Leonardo Da Vinci school zal de laatste kaartavond in café Acker Bilk
plaats hebben.
Op zaterdag 27 januari 2018 hebben we van 20 tot 22 uur 6 bowlingbanen gereserveerd in de Bowling
Stones, Autolei 113 te Wommelgem.
Die avond doen we mee aan de discobowling, een organisatie van de uitbater.
We voorzien daarom geen klassement, we spelen enkel voor ons amusement.
Vermits we 6 banen hebben kunnen er maximum 48 personen deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap!
De deelname kosten: 10 € p.p., bij aanwezigheid 5 € terug voor CBDC leden.
In deze prijs is enkel het bowlen inbegrepen, geen dranken of extra’s.
In februari staat er een brouwerijbezoek op ons programma. Op dit ogenblik zijn we de laatste details aan het
afspreken zodat we tegen volgende info deze uitstap volledig hebben uitgewerkt.
Wordt dus vervolgt…;

Overzicht van onze geplande activiteiten voor 2017-2018
Zaterdag 20 jan 2018
Zaterdag 27 jan
Zaterdag 10 feb
Zaterdag 24 feb
Zondag 1 april
17 - 24 maart
??? April
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 16 juni
Zaterdag 30 juni

4° kaartavond
Bowlingavond
5° kaartavond in café Acker Bilk met aansluitend prijsuitreiking algemeen klassement.
Brouwerijbezoek
Paasontbijt
Vertoningen revue 2018
Avondje toneel
Stadsbezoek met gids
Fietstocht
Afvaart Lesse

CBDC

AGENDA

Zat 20 januari 2018: Vierde kaartavond.
Heeft plaats in de refter van LDVinci school, M.Cardijnlaan in Edegem ,aanvang 20:00 u.
Tijdens de kaartavond wordt de gehele inleg plus 25 € terug uitgekeerd aan de winnaars.
Als extra zijn er steeds natura prijzen voor de meeste slagen in één gift , de laatste van het dag
klassement en een plaatsingsprijs. Inleg: 1,5 € per persoon.
Ook gelegenheid om mee te spelen voor het algemeen klassement. Bij deze competitie worden de
punten van uw drie beste avonden samengeteld. Op de laatste kaartavond van dit werkingsjaar
zal er een prijsuitreiking plaats hebben. Iedere deelnemer die minimum 2 avonden heeft gespeeld
heeft een natura prijs. Geen inschrijving meer mogelijk.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacksvoorzien.

Zat 27 januari: Disco bowlen in de Bowling Stones te Wommelgem
We bowlen van 20 tot 22 uur verdeeld over 6 banen.
Inschrijven vanaf nu aan 10 € per persoon, er is een ledenkorting van 5 € voorzien bij aanwezigheid.
Let op: slechts 48 personen kunnen deelnemen, daarom snel inschrijven.
Deelnemers om 19:45 uur ter plaatse voor baanverdeling.

Zat 10 februari Vijfde kaartavond met aansluitend prijsuitreiking
Heeft plaats in de refter van LDVinci school, M.Cardijnlaan in Edegem ,aanvang 20:00 u.
Tijdens de kaartavond wordt de gehele inleg plus 25 € terug uitgekeerd aan de winnaars.
Als extra zijn er steeds natura prijzen voor de meeste slagen in één gift , de laatste van het dag
klassement en een plaatsingsprijs. Inleg: 1,5 € per persoon.
Ook gelegenheid om mee te spelen voor het algemeen klassement. Bij deze competitie worden de
punten van uw drie beste avonden samengeteld. Aansluitend is de prijsuitreiking van het algemeen
klassement. Iedereen die minimum 2 avonden heeft gespeeld heeft een natura prijs.
Elke kaartavond is er een streekbier van de maand en worden er smakelijke snacksvoorzien.
Let op : uitzonderlijk heeft deze avond plaats in café Acker Bilk.

Zat 24 februari: Brouwerij bezoek
Meer nieuws in onze volgende info.

Inschrijvingsformulier: Bowling

27 januari 2018

Naam ( en )
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gelieve dit formulier met inschrijvingsgeld in te dienen bij een bestuurslid,
of via cbdc@telenet.be en dan deelnamekosten storten op IBAN: BE 04 7331 1236 4931.
Prijs volwassen:10 € per persoon,5 € ledenkorting bij aanwezigheid. Er is geen kinderprijs voorzien.
U bent pas ingeschreven als het deelnamegeld op de rekening staat!
Bij storting steeds een mail sturen naar cbdc@telenet.be !
Let op: inschrijven tot maximum 48 personen

