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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 penningm.: 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) 

2e secretaris:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

Algemeen bestuurslid: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  
 

Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 
 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand: januari 2020 
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HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR VAN DE 

VOGELVRIENDEN U UIT VOOR DE ALGEMENE 

JAARVERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2020.  

Aanvang: 20:00 uur. (onderstaand vindt u de agenda 

en de daarbij behorende stukken) 

 

NIET OPGEHAALDE PRIJZEN TT 2019 

Op deze avond kunnen ook de gewonnen TT 2019 prijzen bij onze TT secretaris Cees van 

Zwienen worden opgehaald.  

 

AGENDA JAARVERGADERING 10 FEBRUARI 2020 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (4 febr. 2019) 
3. Ingekomen stukken/uitgaande post 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag 2019 secretaris (Wim Spelt) 
6. Financieel jaarverslag 2019 (Gerard Wiltenburg) 
7. Verslag kascommissie (Teun den Hartog/Aschwin Koppe) 
8. Begroting 2020  
9. Bestuursverkiezing; aftredend zijn: 

• Leo Wooning, 1e voorzitter 

• Gerard Wiltenburg, 1e penningmeester 

• Ton Timmer, 2e secretaris 

• Simon van der Wel, algeheel bestuurslid 
Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 10 februari 2020 melden bij Leo Wooning 

10. Kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Teun den Hartog. Potentiële kandidaten 
kunnen zich t/m 10 februari 2020 melden bij Leo Wooning. 

11.   TT-commissie 
12.   Agenda/jaarprogramma 2020 (zie laatste blad nieuwsbrief) 
13.   Rondvraag 

 

NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 2018 
Datum : 4 februari 2019 
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen,  Leo Wooning, 
Gerard Wiltenburg, Wim Spelt, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie Speksnijder, Leo van Vliet, 
Simon vdr Wel, Bé vd Berg, Teun den Hartog, Henk van Kleef, Gerard Rijntjes, Jenny Rijntjes-
Tito, A. Quak, Maarten de Jong, Chris Murk, Jac. Wittekamp, Wim van Garderen, Theo Kamps 
Afgemeld: Ton Timmer, Jaco Post 
1. Opening 

Leo heet een ieder welkom. Is content met de goede opkomst. 
2. Notulen vorige jaarvergadering 2017 (12 februari 2018) 

Er zijn geen op-/aanmerkingen. Verslag is akkoord. 
3. Ingekomen stukken/uitgaande post 

Er zijn geen inkomende stukken ontvangen 
4. Mededelingen 

• Er is een kleine vuurwerkschade aan de voorzijde van het gebouw 

• Lekkende dak is gerepareerd 

• Zaad-/vogelhandel De Fluiter uit Berkenwoude is per 1/1/2019 gestopt. Zaden etc. 
zijn te verkrijgen in ons clubgebouw. 
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5. Jaarverslag 2018 secretaris (Wim Spelt) 

Ledenaantal is in 2018 met 5 toegenomen.  
Met de puzzelwedstrijd voor basisschoolleerlingen tijdens de TT zijn we, i.v.m. de geringe 
belangstelling, gestopt. De schoolmiddagen in mei, welke we samen met de Jeu des Boules 
organiseren, gaan op dezelfde voet door. De subsidie die we hiervoor krijgen wordt 
gecontinueerd voor 2019 en latere jaren. De Jeu des Boules verzorgt de aanvraag.  
Surveillanten van onze vereniging worden opgeleid om toezicht te houden op de 
vogelmarkten welke we organiseren en tijdens de jaarlijkse TT. Bé vd Berg geeft aan 
gestopt te zijn met de opleiding.  
In 2018 hebben 42 leden  3245 ringen besteld. Verslag is akkoord. 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2018 is min € 
1533,33.  Voornaamste oorzaak zijn de kosten van het uitgevoerde grootonderhoud aan het 
clubgebouw t.w. bekleden voorzijde en één zijkant deurzijde met kunststof rabatdelen.  
Gerard geeft aan dat het teruglopen van sponsoren en adverteerders een zorgpunt is. Hij 
doet een oproep te proberen nieuwe sponsoren en adverteerders binnen te halen. De 
sponsorborden kosten € 100,- per jaar daarbij inbegrepen is een gratis advertentie in de TT 
catalogus. De kosten van het laten maken en ophangen van het sponsorbord zijn voor 
rekening van de vereniging. 
De EHBO huurt een aantal avonden per jaar ons clubgebouw voor het kunnen verzorgen 
van opleidingen en bijscholingen. Zij beraden zich over continuering. 
Van de € 30,- contributie moet € 20,- worden afgedragen aan de NBvV. Teun den Hartog 
vindt het jammer dat de bond hier niets over meldt in Onze Vogels. 
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. 
Zij die een gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers kunnen hiervoor 
contact opnemen met onze penningmeester.   

7. Verslag kascommissie 
Leo van Vliet en Teun den Hartog hebben de jaarrekening en de financiële verantwoording 
van het bestuur over het seizoen 2018 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt 
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.  

8. Begroting 2019 
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2019. Reserves zijn opgenomen voor  het 
renoveren van de keuken. Inkomsten van sponsoren  is met € 300,- verlaagd t.o.v. 2018 (zie 
punt 6). 
De begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.  

9. Intermezzo 
De vergadering wordt onderbroken i.v.m. de volgende feestelijke gebeurtenissen: 

• Gehuldigd worden Arie de Lange en Theo Kamps met hun respectievelijk 50 en 25 
jarige jubileum. Zij krijgen de bijbehorende versierselen opgespeld door Leo Wooning. 

• Onze beide wereldkampioenen Leo Wooning en Cees van Zwienen worden 
gefeliciteerd met dit prachtig behaalde resultaat tijdens de wereldshow in Zwolle. 

Alle 4 krijgen van de vereniging een prachtige bos bloemen aangeboden. 
10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (2e penningmeester),  Gerard Wiltenburg (2e 
voorzitter) en Wim Spelt (1e secretaris). Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De 
vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Leo, Gerard en Wim op de al door hen 
bezette functies.  

11. Verkiezing kascommissie 
Leo van Vliet  is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Leo voor zijn inzet. Teun den 
Hartog en Aschwin Koppe vormen de kascommissie voor 2019.  Bé vd Berg is reserve voor 
2019 mits de kascontrole tijdens de vogelmarkt wordt georganiseerd. 
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12. TT-commissie 

Rudolf Sloof gaat de telling van de keurbriefjes controleren. Gerard Rijntjes geeft zich op als 
reserve. Hij doet dit ook al tijdens de TT in IJsselstein. 

13. Agenda/Jaarprogramma 2019 

• Clubavond van 8 april lezing over afrikaanse prachtvinken 

• Clubavond 20 mei: lezing over de ijsvogel 

• De BBQ (6 juli) wordt los van de  fietsmiddag (18 mei) gehouden 

• Let de vogelbespreking (tafelkeuring) wordt op maandagavond 16/9/2019 gehouden. 
Bé vd Berg vindt dit jammer omdat hij daarbij waarschijnlijk niet aanwezig kan 
(verhuist naar België). 

• Clubavond 7 oktober: inleveren van TT formulieren + lezing door Henk Vos over de 
gouldamadine. 

14. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement (wijzigingen t.o.v. oude reglement) 
art 8:   
oud: De vaststelling is dan van toepassing op het eerstvolgende kwartaal. nieuw: De 
vaststelling is dan van toepassing op het lopende kalender jaar.    
oud: De contributie dient te worden voldaan voor 15 oktober etc. nieuw: De contributie dient 
betaald te worden aan de penningmeester voor 15 februari etc.  
art. 14: kascommissie  
oud: Kandidaten voor deze functie moeten minstens 3 jaar lid van de vereniging zijn. 
nieuw:  Kandidaten voor deze functie moeten minstens 1 jaar lid van de vereniging zijn.  
Het oude art 17 (uitgezonderd de specifieke vakantiemaanden, zal één maal per 
maand een algemene ledenvergadering worden gehouden) is in zijn geheel  vervallen.  
Artikel 25 en 26 aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn 
nieuwe artikelen.  
Verder geen essentiële aanpassingen. Het vernieuwde huishoudelijk reglement wordt 
goedgekeurd door de Algemene Jaarvergadering en treedt in werking m.i.v. 4/2/2019. 

15. Enquête Onze Vogels 
De voorzitter legt een aantal specifieke vragen voor aan de aanwezige leden. De 
meerderheid leest Onze Vogels maar gebruikt het niet als naslagwerk. Er is te weinig 
aandacht voor de jeugd, de beginnende liefhebber en de gezelschap volière. Jac Wittekamp 
geeft aan dat er ook op afdelingsniveau veel aandacht uitgaat naar de gespecialiseerde 
liefhebber. Het is voor een starter moeilijk om aansluiting te krijgen. Henk van Kleef stelt 
voor onder de leden een inventarisatie te houden wie een gezelschap volière heeft. Het 
bestuur neemt dit mee. 
Onder onze leden is de enquête Onze Vogels uitgezet. Een aantal leden heeft de enquête 
ingevuld en suggesties gedaan t.a.v. wat er wordt gemist in Onze Vogels t.w.: 
• Foto's van hoge en goede kwaliteit vogels. Nu te vaak vogels van een matige kwaliteit. 
• Meer kweekverslagen van liefhebbers 
• Regelmatig aandacht voor de hobby en de "veranderende" wetgeving 
• Meer over vererving in relatie tot  de kweek (wat koppel ik aan wat om de kans te 

vergroten dat ik krijg wat ik graag wil) 
• Volière van de maand 
• Korte verslagen en foto's van afdeling TT's 
• TT agenda 
Wim Spelt zal een samenvatting maken van de ingeleverde enquêteformulieren en dit vanuit 
onze vereniging toesturen aan de NbvV. 

16. Rondvraag  
Gerard Rijntjes heeft geconstateerd  dat tijdens de TT 2018 de Europese Cultuurvogels zijn 
ingedeeld bij de tropen. Hij is van mening dat dit niet kan omdat je dan appels en peren met 
elkaar gaat vergelijken. Weliswaar is het zo dat sommige keurmeesters ook Europese 
Cultuurvogels mogen keuren maar dat is geen reden om ze bij een klein aantal in te delen 
bij de tropen. De opmerking wordt meegenomen tijdens de indeling voor de TT 2019. 
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JAARVERSLAG 2019 “De Vogelvrienden” B.A.S. 

BESTUUR 
Op de jaarvergadering van 10 februari 2019 waren aftredend en herkiesbaar : 

• Leo Wooning, 2e penningmeester 

• Gerard Wiltenburg, 2e voorzitter 

• Wim Spelt, secretaris 
De vergadering ging akkoord met de volgende voorstel van het bestuur: 

• Herbenoeming van de 3 aftredende en herkiesbare bestuursleden.  
De samenstelling van het  bestuur ziet er eind 2019  als volgt uit 

• Leo Wooning, Schoonhoven  voorzitter + 2e penningmeester 

• Gerard Wiltenburg, Lopik   1e penningmeester/2e voorzitter 

• Wim Spelt, Lopik    1e secretaris 

• Ton Timmer, Lopik    2e secretaris  

• Simon van der Wel, Ammerstol  algemeen bestuurslid 

• Cees van Zwienen, Bergambacht algemeen bestuurslid/TT-secretaris 
Ringencommissaris : Arie Speksnijder 
Aftredend in 2020 zijn: 

• Leo Wooning, voorzitter 

• Gerard Wiltenburg, penningmeester 

• Ton Timmer, 2e secretaris 

• Simon van der Wel, algeheel bestuurslid 
 
KASCOMMISSIE 
Leo van Vliet is aftredend. Teun den Hartog en Aschwin Koppe vormen de kascommissie voor 
2019.  Bé vd Berg is reserve voor 2019. 
 
LEDENBESTAND 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2019 als volgt. 

 Actieve 
leden 

Gastleden Donateurs Belangstellenden Totaal 

01012019 90 16 1 0 107 

01042019 90 16 1 0 107 

01072019 89 17 1 0 107 

01102019 91 16 1 0 108 

01012020 88 14 1 0 103 

Afgelopen jaar heeft zich 8  nieuwe (gast)leden aangemeld of zijn overgestapt van gastlid naar 
lid t.w. : 

• T. Baanvinger, Schoonhoven 

• C. van den Eijk, Krimpen ad Lek 

• T. Helsloot (gastlid -> lid), Lopik 

• W.S. Both, Bergambacht 

• Jerry Helsloot, Lopik 

• Abel Simons (jeugdlid), Bergambacht 

• H. Bijkerk, Stolwijk 

• J. de Langen, Bergambacht 
Opgezegd hebben 9 (gast)leden:  
A, vdr Maas Schoonhoven, G.J.R. Staal Lopik, T. Boerma Schoonhoven, Gerard en Jenny 
Rijntjes Nieuwegein, Koos van Dijk Lekkerkerk, C.A. Rijneveld van der Hoek Krimpen ad Lek, 
T.M. den Hartog Lopik, P. Mes Krimpen ad IJssel 
Overleden zijn:  
Fred Tanja Schoonhoven en Theo Ricken Lopik 



6 

 

SCHOOLDAGEN 2019 
Samen met de Jeu des Boules organiseert onze vereniging elk jaar in mei schoolmiddagen voor 
de basisscholen in Bergambacht met als doel de kinderen iets te vertellen/bij te brengen over 
het houden van vogels en het spelen van Jeu des Boules. Uitgenodigd waren de leerlingen van 
groep 7.  Basisschool De Ark was aanwezig met 25 en De Kiezel en de Kei met 33 leerlingen. 
De door de Jeu des Boules aangevraagde subsidie bij de gemeente Krimpenerwaard is 
toegekend. 
 
TAFELKEURING 
Op 16-9-2019 was er weer een leerzame tafelkeuring is ons clubgebouw. Twee keurmeesters 

zorgden voor de deskundige toelichting op de kwaliteit van de meegebrachte vogels. 

 

CLUBAVONDEN  

• 8 april: Alex de Graaf (Afrikaanse prachtvinken) 

• 3 juni: Cees Diepstraten (gezelschap volière inrichting/bevolking Etc.)  

• 30 september: Henk Vos (gould amadine) 

 

VOGELMARKT 

In 2019 is er 9x een vogelmarkt georganiseerd. 

 

NIEUWSBRIEF  DIGITAAL 

Inmiddels ontvangen  85 (gast)leden de nieuwsbrief etc. digitaal. Het toesturen van informatie 

per e-mail wordt voor de vereniging qua kostenbeheersing ook steeds belangrijker i.v.m. 

kopieerkosten en de alsmaar stijgende posttarieven.  

 
MEDIA 
Persberichten voor het aankondigen van te houden beurzen, TT en clubavonden zijn ter 
opname verstuurd naar o.a. Het Kontakt editie Krimpener-/Lopikerwaard, IJssel en Lekstreek, 
RTV Krimpenerwaard e.a..  
 

WEBSITE DE VOGELVRIENDEN 

Onze vereniging heeft, zoals jullie weten, een eigen website waar alle belangrijke zaken van de 

vereniging op vermeld staan. Op de website kunt u o.a. onder het kopje “Nieuws” de 

nieuwsbrieven inzien die wij regelmatig uitbrengen. Ook de jaarkalender, het bestellen van 

ringen, wanneer er een vogelmarkt wordt gehouden en alles over de Tentoonstelling 2019 

(foto’s etc.) kunt u daar vinden.  Wilt u iets van ons weten dan wordt u onder het kopje “Contact” 

de mogelijkheid geboden een e-mail naar de vereniging te sturen. Wij zorgen er dan voor dat er 

snel op uw reactie wordt gereageerd.  In 2019 is onze website 1138 keer bekeken; in 547 

gevallen waren dit geïnteresseerden  die voor het eerst onze website bezochten. 

 

 

AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING ONDERLINGE TT 2019 

14 december jl. was de afsluitingsavond van het seizoen. Op deze avond werden de prijzen van 

de Onderlinge TT 2019 door  Leo Wooning en Cees van Zwienen uitgereikt aan de winnaars. 

De avond was met ca. 50 aanwezige gezellig druk. 

 
JUBILEA 
25 jaar lid was dit jaar Theo Kamps en 50 jaar lid Arie de Lange. Verenigingsjubilarissen worden 
voortaan na het 60 jarig jubileum om de 5 jaar door de vereniging in het zonnetje gezet. 
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CATALOGUS 
Oplage 2019: 170 exemplaren 
 
BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2019 
Van 31 oktober t/m 2 november  is de bijzondere/onderlinge TT 2019 gehouden. Door de inzet 
van veel vrijwilligers, die voor prachtig aangeklede zalen hebben gezorgd, en de door 48 
inzenders ingebrachte 493 vogels is het een fantastische show geworden welke door heel veel 
mensen gedurende de 3 showdagen is bezocht. Grote dank gaat uit naar alle sponsoren en 
adverteerders. Dank zij hun financiële bijdrage is het mogelijk geweest de show op deze manier 
te organiseren.  
De vogels werden gekeurd door C.W.T. Ligtvoet, M. van Merrienboer, M.J. Simons, C. Berrens, 
L. Polane, C.J. Paantjes en P.J. Wijgerde 
Ereprijsschenkers: Ondernemersfonds Bergambacht, G.J. Rijntjes, Fa Kranendonk, P. Kuijf, 
C.van Zwienen, A.de Lange, Groenrijk Tuincentrum, A.J. Koppe, G. van Houwelingen, K. Loef 
 

PRIJSWINNAARS  BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2019 

Prijs Inzender Vereniging 

LEK & IJSSELCUP R. Sloof (n.l.) Bergambacht 

JEUGDKAMPIOEN Lily Hoogendoorn Hazerswoude 

DERBYKAMPIOEN  S. van der Wel (n.l.) Bergambacht 

De Derbybeker is geschonken door ons lid van verdienste C.van Zwienen. 

  

PRIJSWINNAARS  ONDERLINGE  TENTOONSTELLING 2019 

Prijs Inzender 

BONDSKRUIS R. Sloof (n.l.) 

KAMPIOEN KLEURKANARIES S. van der Wel 

KAMPIOEN POSTUURKANARIES W. van Garderen 

KAMPIOEN TROPEN  R. Sloof 

KAMPIOEN EUROPESE 

CULTUURVOGELS 

P. Muilwijk 

KAMPIOEN PARKIETEN  C.van Zwienen 

KAMPIOEN STAMMEN KANARIES L. Wooning 

KAMPIOEN STAMMEN TROPEN R. Sloof 

KAMPIOEN STELLEN KANARIES  S. van der Wel 

KAMPIOEN STELLEN TROPEN  R. Sloof 

KAMPIOEN STELLEN EUROPESE 

CULTUURVOGELS 

C. van Zwienen 

KAMPIOEN STELLEN PARKIETEN C. van Zwienen 

KAMPIOEN OK A.J.J. Bockmeulen 

WISSELBEKER 3 HOOGSTE VOGELS R. Sloof 

 
RAYON-/DISTRICTVERGADERING : Cees van Zwienen heeft als TT secretaris De 
Vogelvrienden vertegenwoordigd op de rayon-/ en distictvergaderingen welke in 2019 zijn 
gehouden. 
 
SURVEILLANTENOPLEIDING 
Leo Wooning, Gerard Wiltenburg, Wim Spelt, Arie Speksnijder, Simon vdr Wel, Leo van Vliet 
hebben in 2019 de surveillantenopleiding van de NBvV afgerond. 
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BARBEZETTING CLUBGEBOUW 
Barbezetting 2019:  

• Inkoop: Simon vdr Wel 

• Vogelmarkten: Aschwin Koppe en Wim Spelt 

• Clubavonden/afsluitingsavond: Aschwin Koppe 

• EHBO avonden: Peter Kuijf 

• TT: Gerrit de Kruijf 
 
BBQ 
Op 6 juli  kon iedereen vanaf 17.00 uur  aanschuiven voor de BBQ in ons clubgebouw. 
 
BESTELDE RINGEN 2019 

Bestelronde Aantal bestellingen Gewone ringen Beschermde vogels 

1 8 530 20 

2 23 1705 165 

3 15 640 125 

4 1 20 0 

Nabesteld 2 20 0 

Totaal 49 2915 310 

 

Aantal door leden geplaatste bestellingen 49 

Aantal leden dat ringen bestelde 45 

Aantal leden dat een dubbele bestellingen plaatste 4 

Totaal aantal bestelde ringen 3225 

     

VOGELMARKT 
De eerstvolgende vogelmarkt zal worden gehouden op 25 januari 2020 van 9:00-12:00 uur in 
ons clubgebouw aan de Dijklaan in Bergambacht 
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Jaarprogramma  2020 

13 jan   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

10 feb.   Jaarvergadering 

22 feb.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

9 mrt.   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

28 mrt.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

6 apr.   Clubavond. Lezing Tino Simons (postuurkanaries) 

21 apr.   Rayonvergadering (20:00 u.) 

25 apr.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

18 mei   Clubavond (film/lezing over de IJsvogel) (20:00 uur) 

23 mei   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

25 mei   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

5 + 12 jun.   Schooldagen ‘s ochtends 

22 jun.   Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2019 

11 jul.   Fietsmiddag + BBQ van 17.00 uur 

22 aug.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

7 sep.   Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

14 sep. 
  Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters. 

MAANDAGAVOND. Aanvang 19.30 u. 

26 sep.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

5 okt.   Clubavond inleveren TT formulieren  

7 okt.   Sluiting inschrijving TT 

10 okt.   Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren 

12 okt.   Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken 

19-24 okt.   Opbouwen TT zaal 

26 okt.   Zaal gereed maken voor het inkooien 

27 okt.   Inkooien 14.00-15.30 en 19.00-20.30 

28 okt.   Vogels keuren 

29 okt.   Opening TT 20:00 uur + evt. restant zaal aankleden 

30 okt.   Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

31 okt.   Zaal open TT 10:00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

2 nov.   Zaal opruimen  

16 nov.   Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

28 nov.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

12 dec.   Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking Onderlinge TT (20:00 u.) 

19 dec.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

11 jan. 2021   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 jan. 2021   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

8 feb. 2021  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


