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

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” Bergambacht
Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl

Huidig bestuur:
Voorzitter/2e penningmeester: L.Wooning, 0182-385921 (fr.wooning@live.nl)
Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl)
Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 (gerard.wiltenburg@planet.nl)
Algeheel bestuurslid: S.vd Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl)
2e Secretaris: A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com)
TT secretaris : C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)
Ringencommissaris: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com)

Rabobank rekening algemeen + inschrijven TT: NL07RABO0307354032
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462

Maand: augustus 2021
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VOGELMARKT 28 augustus 2021
Op 28 augustus 2021 zal er weer een echte vogelmarkt wordt gehouden van 09:00 – 12:00
uur in ons clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht. Dat betekent dat er naast
voerverkoop ook weer een handelaar aanwezig is voor de aan-/ en verkoop van vogels.
BESPREKING MEEGEBRACHTE VOGELS
Op 4-9-2021 van 9.00–12.00 uur zal er weer een bespreking/beoordeling van door (gast)leden
meegebrachte vogels worden gehouden. Wilt u weten of u goede vogels in uw volière of
kweekkooien hebt zitten ? Neem ze dan op 4 september a.s. mee naar ons clubgebouw zodat
één van de aanwezige keurmeesters u er meer over kan vertellen.
En wellicht belangrijk om te weten : het mogen ook niet geringde, overjarige en niet door u
zelf gekweekte vogels zijn. Aanwezig zijn 2 keurmeesters: 1 voor de meegebrachte
(postuur/kleur)kanaries en 1 voor de tropen, wildzang en kromsnavels.
Nu denkt u wellicht : dat is toch alleen bedoeld voor mensen die vogels insturen op een
tentoonstelling. Niets is minder waar want iedereen is welkom om zijn vogels te laten
beoordelen. Heeft u geen vogels waarvan u iets meer wilt weten kom dan toch langs want
leerzaam is het zeker.
RINGEN BESTELLEN 2022 (2e bestelronde)
T/m uiterlijk 20 september 2021 kun u nog ringen voor de 2e ronde 2022 bestellen bij onze
ringencommissaris Arie Speksnijder. De ringen zullen worden uitgeleverd uiterlijk 15-12-2021.
Resterend Jaarprogramma 2021
28 aug.
30 aug.
4 sep.
25 sep.
11 okt.
13 okt.
16 okt.
18 okt.
23 okt.
25-30 okt.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
4 nov.
5 nov
6 nov
8 nov.
22 nov.
27 nov.
18 dec.
10 jan. 2022
22 jan. 2022
7 feb. 2022

Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering 2021 + inleveren TT formulieren
Sluiting inschrijving TT
Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren
Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Opbouwen zaal Rayon TT
Zaal gereed maken voor het inkooien
Inkooien 14.00-15.30 en 19.00-20.30
Vogels keuren
Opening TT 20.00 uur + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT 14.00-22.00 uur
Zaal open TT 10:00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking Onderlinge TT (20:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)
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