AGENDA 2013

28 sep.
7 okt.
14 okt.
19+21+26 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
2 nov.
4 nov.
18 nov.
23 nov.
14 dec.
28 dec.
6 jan. 2014
25 jan. 2014
3 feb. 2014

Beurs (9:00-12:00 u.) + BBQ in de namiddag
Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.
vragen/info halfuurtje; vanaf 20:00 u. start programma)
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 commissie vergadering/evaluatie (20:00
u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)

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)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl

Rabobank rekeningnummer : 307354032
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: 16.38.35.462
Maand : september 2013

CLUBAVOND 7
OKTOBER 2013
Hierbij nodigt het bestuur u uit
voor de clubavond van 7 oktober
a.s. (aanvang 20:00 uur). Op deze
avond is dhr. Lou Megens onze
gast, hij zal ons aan de hand van
beelden vertellen over de Europese
cultuurvogels. Hij gaat uitgebreid in op het houden en kweken
van insectenetende Europese cultuurvogels. Er wordt stilgestaan
bij de kweek, maar ook wordt er veel aandacht gegeven aan het
leven in de natuur van deze soorten. Veel informatie komt uit zijn
eigen kweekervaringen. Hij is ook auteur van 2 boeken n.l..

Op 7 oktober tijdens de clubavond kunt u ook uw TTinschrijfformulieren inleveren voor deelname aan onze Bijzondere/onderlinge tentoonstelling 2013 welke wordt gehouden van 31
oktober t/m 2 november.

Ringenbestelling voor het jaar 2014
Ronde 1

Uiterlijk inleveren bij de
ringencommissaris
5 mei 2013

Uitleveren NA
1 oktober 2013

Ronde 2
20 september 2013
15 december 2013
Ronde 3
20 januari 2014
1 april 2014
Ronde 4
20 maart 2014
15 mei 2014
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
16.38.35.462 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. Hans zorgt er dan voor
dat het bestelformulier en de betaling opgehaald wordt en maakt de
bestelling dan verder in orde.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Hans Kaper, onze
ringencommissaris, Onze Vogels nr 3 van maart 2013 of de site van de
NBvV : www.nbvv.nl.

Onze Website !!

Deelname aan de TT 2013
Recent hebben jullie het inschrijfformulier en het TT reglement voor
onze TT van okt/nov a.s. ontvangen. Het zou het bestuur deugd doen
wanneer we in 2013 ook inzenders zouden krijgen die tot nu toe nog
nooit of slechts sporadisch hebben deelgenomen aan onze Bijzondere
Onderlinge Tentoonstelling. Zegt u : ja leuk maar dat kan niet want ik
heb mijn vogels niet geringd dan zeggen wij : dat maakt niet uit want u
kunt uw vogels ook inzenden in de categorie OK (Open Klasse). Vul
dus het inschrijfformulier in en doe vooral mee.

Onze vereniging heeft vanaf nu ook een eigen website heeft 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 vogelbeurs
wordt gehouden en alles over de Tentoonstelling 2013 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. U kunt de website bereiken via de volgende link :
www.vogelvriendenbergambacht.nl

Veel plezier tijdens het surfen en mocht u vragen hebben
schroom dan niet om het contactformulier te gebruiken.

