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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

Maand: november/december 2019 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

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 rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462 
 

De Vogelvrienden wenst  u prettige feestdagen 

             
 

En een voorspoedig 
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UITNODIGING AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING   

ONDERLINGE TT 2019 OP 14-12-2019 

Beste leden, gastleden en donateurs 

Het Bestuur van “De Vogelvrienden”  Bergambacht nodigt u en uw partner uit voor de 

afsluitingsavond van het seizoen en de prijsuitreiking van onze onderlinge TT 2019 op zaterdag 

14 december a.s. in ons clubgebouw aan de Dijklaan 57 te Bergambacht. 

De avond begint om 20.00 uur; de zaal is open vanaf 19:30 uur. 

Uiteraard zal de avond in het teken staan van het uitreiken van de prijzen aan de winnaars wat, 

naar wij hopen, stimulerend zal werken op degenen die nog nooit hebben meegedaan maar dat 

eigenlijk best ook eens leuk zouden vinden. Maar !!!! we hebben natuurlijk niet alleen aandacht 

voor de prijswinnaars van de onderlinge TT. Ook voor de overige aanwezigen zijn er deze 

avond prachtige prijzen te winnen.  

Het Bestuur verheugt zich op de komst van u en uw partner. 

Ps. Het bestuur maakt u er tevens op attent dat gewonnen prijzen tijdens de TT 2019 slechts 1 

jaar geldig blijven. 
 

VOGELMARKT 28 december 2019 

De eerstvolgende vogelmarkt wordt gehouden op 28 december 2019 van  9:00 – 12:00 uur in 

ons clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht. 

 

CONTRIBUTIEVERHOGING NBvV 

In het novembernummer van Onze Vogels heeft de NBvV op blz 31 aangekondigd dat de 

contributie per 1-1-2020 met € 2,00 per jaar wordt verhoogd. Om niet in te teren op onze 

reserves zal deze verhoging door onze vereniging worden gevolgd. Op de jaarvergadering van 

10 februari 2020 zal dit aan de leden worden voor-/uitgelegd. 
 

 

RINGEN BESTELLEN 3E RONDE 

Ringenbestelformulieren uiterlijk inleveren bij onze ringencommissaris Arie Speksnijder voor 

20/1/2020. Uitleveren uiterlijk 1/4/2020. 

Bestellen van de ringen: Dit kan op de volgende manieren: 

• Het bestelformulier voor 2020 opsturen naar Arie Speksnijder (ringencommissaris), 
Wilhelminastraat 39, 2941 CA Lekkerkerk of toezenden per email onder gelijktijdige 
overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL98 RABO 0163 8354 62.  

• Ook kunt u het bestelformulier met het verschuldigde bedrag inleveren in ons clubgebouw 
(elke maandagavond of tijdens de beursdagen c.q. vergaderavonden) bij onze 
ringencommissaris Arie Speksnijder of onze voorzitter Leo Wooning.  

 

AGENDA 2019/2020 

14 dec. 2019  Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

28 dec. 2019  Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

13 jan. 2020  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan. 2020  Beurs (9:00-12:00 u.) 

10 feb. 2020  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


