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Lampionnentocht 14 september 2019
Beste bestuurders en leden omliggende Yachtclubs,
Wegens het grote succes van vorig jaar en mede op aanvraag van meerdere
booteigenaars zal dit jaar de “Lampionnentocht” weerom plaatsvinden.
De stad Gent, de waterwegenpolitie en de cel evenementenbeheer van
de politie zijn reeds op de hoogte gebracht. De waterpolitie vraagt dit jaar
weerom het aantal deelnemende boten.
Dus uiterlijk op 13 september het aantal boten met naam door geven aan:
info@jachthavenglv.be
Wie niet is ingeschreven zal niet kunnen deelnemen aan dit evenement.
Deze editie wordt dit jaar weerom een goed doel gesponsord.
Hiervoor vragen wij per deelnemende boot (kleiner dan 5m) €5,00 en boten
(groter dan 5m) €10,00 deelnamegeld, dit bedrag zal dan integraal, na
aankomst bij GLV, worden overhandigt aan “Habbekrats.
Wat is Habbekrats ?

Habbekrats Gent maakt geen enkel onderscheid tussen haar jongeren. Kinderen
zijn kinderen. We zetten ons volledig achter de rechten van Het Kind en passen
die ook zo ruim mogelijk toe. Habbekrats verhoogt haar aandacht naar kinderen
en jongeren in nood. Niet iedereen heeft het gemakkelijk om op te groeien in
onze samenleving en soms loopt het eens mis. Dan staat Habbekrats klaar om snel
en vakkundig te helpen.
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Deze editie zal er voor een bedrag van € 500,00 aan prijzen worden uitgereikt verdeelt over de
categorie sloepen/kleine boten en de categorie grote boten. De score voor de boten wordt gegeven door
onafhankelijke personen die langs het parcours staan opgesteld.
Zorg dat het deelnamenummer duidelijk leesbaar is aan bakboordzijde !!!
Wij verzamelen VOORBIJ de Sint Lievensbrug (wegens werken aan de kade ter hoogte van de brug).
Het deelnamenummer zal worden overhandigt nadat het deelnamebedrag is voldaan. Inschrijven kan via
mail aan info@jachthavenglv.be of in de GLV taverne. Mogelijks geven de clubs hun deelnemers door
in één keer? Bedrag te storten op rekeningnummer: KBC BE34 7360-4225-5890 met vermelding
van de bootnaam.
Aan de aanmeerplaaten voorbij de Ter Platenbrug zal over de gehele lengte een geluids installatie staan
opgesteld met discobar New -line. Op die manier zal tevens informatie alle boten probleemloos bereiken
en de ambiance wordenopgevoerd!
Dit wil dus zeggen geen wirwar meer van verschillende muziekbronnen op de boten die alsmaar elkaar
trachten te overtreffen in volume.
Dus eens aangemeerd = muziek op de boten uit!

Rond 20u30 zal de tocht door de stad worden aangevangen.
Bij aanvang van de tocht naar het
GLV laten we de boten die aan de K2
hun ligplaats hebben vooraan varen.
De anderen kunnen dan in 2de, 3de,…
rij aanmeren.
In de club zullen hot-dogs en belegde
broodjes aan democratische prijzen te
verkrijgen zijn.
De winnaars worden dezelfde avond
bekendgemaakt en dienen uiteraard
aanwezig te zijn en hun deelname
nummer bij te hebben om hun prijs in
ontvangst te nemen.

Aansluitend party time met:

Wij rekenen op jullie medewerking zodat we met tal van enthousiaste deelnemers, op hun feeëriek
verlichte en versierde plezierboten, een unieke en sfeervolle tocht in de avondschemering op de Leie
kunnen maken.
Met vriendelijke groeten, namens het

D’heer Jos, secretaris.

bestuur,

