Θεοφάνεια 2018 στον ΝΑΟΒ
Με κατάνυξη - αλλά και σε καιρικές συνθήκες που θύμιζαν ... άνοιξη - γιορτάστηκε φέτος
η γιορτή των Θεοφανίων στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ που είχαν "ντυθεί" και
στολιστεί ανάλογα για την περίσταση!

Εκατοντάδες μέλη, δημότες, επισκέπτες και γονείς αθλητών του ομίλου μας
παρακολούθησαν το τελετουργικό του αγιασμού των υδάτων, παρουσία του δημάρχου
των 3Β, σύσσωμου του ΔΣ του ομίλου κι άλλων τοπικών αξιωματούχων και καμάρωσαν
τους νέους αλλά και μεγαλύτερους χειμερινούς κολυμβητές, που βοηθούσης της
ηλιόλουστης μέρας βούτηξαν στο νερό, όπως το θρησκευτικό έθιμο απαιτεί.

Παιδιά - αθλητές των optimist με τα σκαφάκια τους και συνοδεία των προπονητών τους
παρέπλεαν τον χώρο της εκδήλωσης, δίνοντας μια όμορφη, αισιόδοξη όσο κι αθλητική
νότα στο χαρμόσυνο event.

Ακολούθησε η κοπή της πίττας για το καλωσόρισμα του νέου χρόνου και το
πατροπαράδοτο κέρασμα των επισκεπτών από τις ευγενικές κυρίες-μέλη του ομίλου.
Το φλουρί από την πίττα του αθλητικού τμήματος έπεσε στη νεαρή αθλήτρια των ......
Χάρις Κωστίδη, ενώ στην κοπή της πίττας των μελών του ομίλου τυχερός αναδείχθηκε ο
γραμματέας του ΔΣ Γιώργος Λούντρας.
Και οι δυο ως άνω τυχεροί αποδείχτηκαν ακόμα τυχερότεροι, αφού έλαβαν χρήσιμα
δώρα από την εταιρεία ναυτιλιακού εξοπλισμού "ΝΑΥΤΙΛΟΣ" : ένα ζεύγος ιστιοπλοϊκά
μποτάκια Crewsaver η αθλήτρια κι ένα αυτόματο σωσίβιο ενηλίκων Crewsaver ο
γραμματέας.
Στην συνέλευση των μελών που ακολούθησε στην αίθουσα της γραμματείας του ομίλου,
το ΔΣ έκανε απολογισμό της χρονιάς που έκλεισε και κατέθεσε σε γνώση των υπολοίπων
μελών τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του 2018.

Και οι δύο εκθέσεις που παρουσιάστηκαν αναλυτικά, δια ζώσης από το προεδρείο και ...
δια skype από τον αναρρωνύοντα από το ατύχημα του ταμία Κώστα Καμαρωτό,
εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα παρευρισκόμενα μέλη, τα οποία δεν παρέλειψαν να
ευχαριστήσουν με θερμά λόγια τους υπεύθυνους του ΔΣ για την χρηστή διαχείριση του
2017.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις από νεώτερα αλλά
και πρεσβύτερα μέλη, για θέματα που αφορούν τόσο στην ενίσχυση των εγκαταστάσεων
του ομίλου μας και στη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, όσο και στην πρόοδο
των αθλητικών δραστηριοτήτων του ΝΑΟΒ που οφείλουν να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις των καιρών μας.

Χρόνια Πολλά και Καλή Φώτιση σε όλους!
Γ.Γ.Κ.

