AGENDA 2014
13 sep.
15 sep.
27 sep.
29 sep.
6 okt.
13 okt.
18+20+25 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
3 nov.
17 nov.
22 nov.
13 dec.
27 dec.
12 jan. 2015
24 jan. 2015
2 feb. 2015

Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) + BBQ namiddag
Uitleg over invullen van TT inschrijfformulieren
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Clubavond (lezing C.van Dam) + inleveren TT form.
Inschrijven + indelen in klasse etc.
Opbouwen TT zaal
Zaal gereed maken voor het inkooien
Inkooien
Vogels keuren
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT
Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)

OPROEP
Op dit moment hebben we als vereniging 104 leden en gastleden.
Inmiddels hebben 63 leden te kennen gegeven voortaan de
nieuwsbrief en andere informatie digitaal te willen ontvangen. De
rest ontvangt de informatie nog per post of het wordt bezorgd
door een ander lid van de vereniging. Mocht u zich nog niet
hebben opgegeven om verenigingsinformatie digitaal te willen
ontvangen en dit geen bezwaar te vinden dan verzoek ik u even
een mailtje naar het e-mail adres van onze vereniging (zie
voorzijde van de nieuwsbrief) te sturen. Graag even vermelden
dat het om digitaal ontvangen van de nieuwsbrief gaat.

Nieuwsbrief
“De Vogelvrienden” B.A.S.
Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S.
Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Huidig bestuur :
Voorzitter/2e penningmeester: L.Wooning, 0182-385921
(fr.wooning@live.nl)
Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl )
Penningmeester: G.M.Wiltenburg, 0348-552195
(gerard.wiltenburg@planet.nl)
Ringencomm./2e voorz.: H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl)
2e secretaris: S.vd Wel, (svanderwel@hetnet.nl)
TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032
Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462
Maand : september 2014

HET VERENIGINGSUITJE VAN 5 JULI 2014 NAAR “HET
BELOKEN LAND” IN MONTFOORT(BLOKLAND)
De heer Verkaik hield na ontvangst met koffie en appeltaart een
boeiend verhaal over de historie en renovatie van een aantal
eendenkooien in het groene hart. Met 26 personen brachten we
vervolgens een bezoekje aan een eendenkooi en een zeer
uitgebreide verzameling “antiek gereedschap” etc. Foto’s zijn er
uiteraard ook gemaakt. U vindt ze op de website van de
vereniging (www.vogelvriendenbergambacht.nl)
VERENIGINGSUITJE 2015
Heeft iemand een leuk idee voor het verenigingsuitje in 2015;
geef het even door aan één van de bestuursleden. Op de voorzijde
van de nieuwsbrief vindt u zowel de tfnnrs als e-mail adressen.
TAFELKEURING
De tafelkeuring wordt gehouden op 13-9-2014 van 9:00–12:00 u.
Schroom niet om vogels mee te nemen en te laten beoordelen
door de aanwezige keurmeesters. Uit ervaring: het is erg leerzaam
BARBECUE IN DE NAMIDDAG VAN 13-9-2014
Even ter herinnering voor degene die zich hebben opgegeven..
Aanvang van de BBQ is 17:00 u. en ….duimen voor mooi weer.
RINGENBESTELLEN VOOR HET JAAR 2015
Uiterlijk inleveren bij de
Uitleveren NA
ringencommissaris
Ronde 2
20 september 2014
15 dec. 2014
Ronde 3
20 januari 2015
1 april 2015
Ronde 4
20 maart 2015
15 mei 2015
Bestellen kan op de volgende manieren: Het bestelformulier opsturen
naar Hans Kaper, Westeinde 30 - 2825AK te Berkenwoude onder
gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening
NL98 RABO 0163835462 ondervermelding van ringenbestelling met
bestelronde nummer. Ook kunt u het bestelformulier met het
verschuldigde bedrag inleveren in ons clubgebouw waar u in principe
elke maandagavond of tijdens de beurs c.q. vergaderingen terecht kunt.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Hans Kaper, onze
ringencommissaris.

BEURS
Op 27 september is er van 12:00-15:00 uur weer een vogelbeurs
in ons clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht.
INVULLEN TT 2014 INSCHRIJFFORMULIER
Naar aanleiding van het invullen van de TT inschrijfformulieren
2013 leek het verstandig om even aandacht te steden aan het
invullen van het TT inschrijfformulier. Onderstaand een
voorbeeld hoe het formulier moet worden ingevuld. Wilt u meer
weten over het invullen kom dan 15-9-2014 naar ons clubgebouw.
Onze TT secretaris, Cees van Zwienen, is aanwezig om u van
deskundig advies te voorzien.
Inschrijfformulier de Vogelvrienden B.A.S. Bergambacht.
Voor leden en gastleden.
Naam
P.Parkiet
Aantal vogels:3 x 0.50
1,50
Adres
Lorristr 5
Stam
3 x 2.00
6,Postcode
2800 AA
Stel
1 x 1.00
1,Woonplaats Ammerstol Catalogus en porto
gratis
Telefoonnr 06-100100 Ereprijs in geld
E-mailadres vink@piet.nl Derby
1,25
Kweeknr
9AAA
Te betalen:
8,50
Lid afd:
A08
Prijzen: Bekers…… Voerbon…X.
Klassenummers conform het vraagprogramma van de NBvV,
Omschrijving
klasse

Soort/kleur

Enke
ling

Stam

Stel

Enkel.

Der
by

EK

EK

EK

OK

EK

Verz
bedr

Ingezonden wordt : kleurkan. Geel intensief EK: 1 enkeling, 1 stel, 1 stam

3003001

Geel
intensief

1

1

1

140,-

Ingezonden wordt : zebravink bruin man EK: 2 stammen

5002001

Bruin man

2

160,-

Ingezonden wordt : agapornis lilianae groen: 1 enkeling EK, 1 enkeling OK

21001001

Agapornis
lilianae
groen

1

1

40,-

