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Een nieuwe jaargang
Een nieuwe website
en een nieuwe layout
voor onze Nieuwsbrief.
Ga zeker ook eens naar
www.ryac.be

DE TARIEVEN ZIJN AANGEPAST

SCHOMMELENDE WATERSTANDEN

Zoals je kon lezen in Nieuwsbrief 5
zijn de tarieven aangepast. Deze
aanpassing werd goedgekeurd in de
Algemene Vergadering van 2021.

De Vlaamse waterweg volgt de
waterstanden nauwgezet op. Soms
moeten ze meer of minder water in de
vaart laten. Hierdoor ontstaan
schommelende waterstanden in onze
haven met verschillen tot ±40 cm.
Wees daarom zeer alert bij het
aanmeren van je boot. Een te kort
aangemeerde boot kan bij een erg
schommelende waterstand schade
oplopen hetgeen we kost wat kost
willen vermijden.

Zodra je factuur betaald is kan je je
nieuwe lidkaart afhalen in het
havenkantoor. Je krijgt er gratis een
clubwimpel bij.
Overzicht:
Lidgeld..........................................€200
Liggeld steiger dwars A..............€300
Liggeld steiger dwars B ..............€225
Liggeld steiger langs A/B ...........€850
Elektriciteit per kWh ...................€0,40
Water per 100 liter .....................€0,60
Liggeld wachtlijst -13m/maand ...€40
Liggeld wachtlijst +13m/maand ..€80
Liggeld op terrein/maand ............€20
Liggeld op terrein/jaar ...............€200

Verantwoordelijke uitgever: Marc Vlogaert - voorzitter@ryac.be

VERNIEUWD MILIEUSTATION
We zijn zeer blij dat het milieustation
aangepast is. Een aannemer heeft in
opdracht van de Vlaamse Waterweg
de nodige werken uitgevoerd. Vanaf
nu is het milieustation volledig
operationeel voor alle leden en
bezoekers.
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Weetje 💡
Wist je dat je jaarlijks
een tussenkomst kan
krijgen voor jouw
lidgeld bij de
mutualiteit?
Raadpleeg de website
van jouw mutualiteit.

Oproep 📷
We zijn op zoek naar
unieke foto’s om te
tonen aan onze leden
via deze Nieuwsbrief
en onze website.
Foto’s van je boot,
onze haven, enz…
Wil jij graag jouw foto’s
delen? Stuur ze naar
voorzitter@ryac.be

ALGEMENE VERGADERING
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuursorgaan
aangemeld.
De uittredende en herkiesbare leden zijn Alfons Molkens, Francis
Lejon en Bruno Mampaey.
De Algemene vergadering voor de effectieve leden zal plaatsvinden
in het clublokaal op maandag 14 maart om 20u.
Een persoonlijke uitnodiging met de agenda volgt zo spoedig als
mogelijk.

DE HANDEN UIT DE MOUWEN
Zaterdag 19 februari graven we een sleuf voor de bekabeling van de camerabewaking. Iedereen die tijd
heeft en een handje wilt toesteken is van harte welkom om 14u. Breng zelf een spade en schop mee.
Vele handen maken licht werk.

ADMINISTRATIE
Om onze administratie vlot te laten verlopen is het erg belangrijk dat elke wijziging onmiddellijk
doorgegeven wordt via info@ryac.be
Denk hierbij aan adreswijziging, nieuwe boot, enz.
We moeten alle gegevens kunnen verwerken voor de lidkaarten, de gegevens bij de VPF, enz.
Daarom vragen we ook om je factuur te betalen binnen de 15 dagen. Wij moeten immers tijdig de
ledenlijst doorgeven aan de VPF. Zij hebben een deadline om hun lidkaarten te kunnen a everen. Leden
die niet op tijd betalen kunnen zodoende niet doorgegeven worden.
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