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ServiceClub – 33 Clubjaar – District 102
ClubVergaderingen : 1ste en 3de donderdag/maand – niet juli / aug.
Royal North Sea Yacht Club (1ste) –- The Pigeon (3de) –- Oostende

Geachte dames en heren
Beste vrienden van de Fifty-One
Als voorzitter van Fifty-One Club Oostende, de fiere peter van Fifty-One Club Lange Nelle,
sluit ik mij, namens onze club en al zijn leden, aan bij de vele gelukwensen die ons petekind ter
gelegenheid van zijn 300ste vergadering vandaag mag ontvangen.
Wijzelf, die reeds 648 vergaderingen achter de rug hebben, - waar is de tijd ? - weten maar al te
goed dat het bereiken van mijlpalen in de geschiedenis van een club, telkens opnieuw een
stimulans geeft aan de club en de leden om er mee door te gaan.
Niet om het verzamelen van records, maar omwille van de leden zelf, omwille van het
wederzijdse genoegen om elkaar op geregelde tijdstippen te ontmoeten, ervaringen uit te
wisselen en kennis op te doen via diverse sprekers.
Het gezamenlijk ontwikkelen van initiatieven, samen iets kunnen opzetten, iets realiseren ten
voordele van anderen, in de breedste zin van het woord, geeft nog altijd de grootste
genoegdoening.
Ik ben er zeker van dat de fantastische actie, die ons petekind reeds sedert jaren voert ivm hun
ontbijtmanden tgv Moederdag, hun evenveel genoegdoening bezorgt bij de voorbereiding en het
uitvoeren, als vreugde om met de opbrengst weer velen gelukkig te maken.
En dat maakt een serviceclub zo waardevol.
Beste vrienden en vriendinnen van Fifty-One international, een service club kan alleen maar
blijven bestaan en heeft alleen maar zin als er Vriendschap en Verdraagzaamheid heersen in de
club.
We beleven momenteel moeilijke economische tijden. Ook vrienden uit onze clubs worden er
mee geconfronteerd en kunnen het zelfs moeilijk krijgen. Houd hier rekening mee en zorg er voor
dat ook in moeilijke tijden iedereen welkom is en blijft.
Aan onze 300 jarige, inhalen kan je ons niet, maar “Plus est en Vous“!
Lang leve Fifty-One international, lang leve Fifty-One Club Lange Nelle, lang leve de vriendschap.
Ik dank u.
Peter Cooleman
Voorzitter peetclub Fifty-One Club Oostende
Ostend Queen 25-2-2010

