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Einde WO I



Langerbrugge januari 1920

Dag watersporter,

Eindelijk is de oorlog voorbij en we kijken ernaar uit om de werking van onze club opnieuw op te starten. 
Het betreft de Royal Yacht Club de Gand et Motorboat Club des Flandres.

In het werkingsjaar 1920 en 16 jaar na de oprichting van de club tellen we 140 leden, zelfs nadat de bijdrage 
verhoogd is.

Indien u wil toetreden tot onze club, na voorstelling door een lid en een commissaris, dient u jaarlijks 40 fr te 
betalen als effectief lid.

Dit bedrag moet voor 1 december gestort worden zoniet wordt u uit de clublijst geschrapt.

De prijs van de jachten is sterk gestegen omdat de wetten op de afwerking veel handwerk vereisen en de 
salarissen van gespecialiseerde werkmannen zeer hoog is. Daarenboven is het nodige koper en brons zeer duur.

Wij bestuderen als club de constructie van bootjes van 12 voet alsmede de mogelijkheid een aantal bootjes van 
dezelfde reeks te kopen dit om de prijs te drukken.

Wij beschikken over een kraan om boten tot 3 ton uit het water te halen. Wij vragen 2 fr per boot  het eerste uur, 
dit vermeerderd met 1 fr ieder volgend uur.

Wij hadden graag de “garage” verbouwd maar dienen dit project te verplaatsen naar een latere datum daar onze 
financiële mogelijkheden ontoereikend zijn.
We huren wel een terrein van Monsieur le Baron Van Loo om de tuinen uit te breiden en we voorzien eventueel 
een demontabele hangar voor winterberging.

Wij beschikken over een bibliotheek en salons waar spelen zoals whist, bridge en domino plaats vinden. 
Jongeren beneden 14 jaar mogen het clubhuis niet betreden zonder ouders.
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1928: “Op 28 december 1928 werd na lang beraad een 
overeenkomst ondertekend waarbij wij gedurende 30 jaar 2 
terreinen en een paviljoen huren voor 2000 francs per jaar.”
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Korte schets club tijdensWOII
• Regata’s: welke? (Steyaert, Gernaert) Waar? Met 
welke ander clubs? werden steeds uitgesteld
• veel weg bij uitbreken oorlog
• 2 leden collaboreerden
• Engelsen bezetten gebouwen in 1945
• Financieel niet ok: leden die niet betalen in het begin 
van de oorlog, bestuur past zelf bij
• Sinds 1943: bouw dinghies om jongeren aan te 
trekken
• tennisvelden worden opgeheven, weinig succesvol 


