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: september 2021
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BELANGRIJK BERICHT van de RIJKSOVERHEID: NEDERLAND VERDER OPEN MET
CORONATOEGANGSBEWIJS
Per 25-9-2021 heeft het kabinet een aantal coronamaatregelen versoepeld waaronder het
laten vervallen van de 1,5 meter afstand houden. Voor onder andere de horeca,
evenementenbranche en de kunst en cultuur sector gelden nog wel voorwaarden.
Voor het bezoeken van een evenement heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Het
deelnemen/bezoeken van een vogeltentoonstelling valt hieronder.
Dat betekent, hoe vervelend ook, dat wij deelnemers/bezoekers van onze tentoonstelling
om dit bewijs zullen moeten vragen.
Wat kunt u hiervoor gebruiken:
• De QR-code gedownload op je smartphone
• Het coronatoegangsbewijs geprint via “CoronaCheck.nl/print
• Het geprinte formulier van de GGD wat u heeft ontvangen na de vaccinatie (de
registratiekaart coronavaccinatie)
Bent u niet ingeënt dan kunt u zich ook uiterlijk 24 uur voor het bezoeken van onze
tentoonstelling laten testen (testenvoortoegang.nl)
Het bestuur is zich terdege bewust van de wat vervelende consequenties van deze
opgelegde maatregel voor u als bezoeker/deelnemer aan onze jubileum tentoonstelling
maar spreekt de hoop uit dat u desondanks aan onze show zal deelnemen of deze zult
bezoeken.
TT 2021: 11-10-2021 sluit de inschrijving voor onze Bijzondere Rayon en Onderlinge TT welke
in het kader van ons 70-jarig bestaan wordt georganiseerd. U kunt op deze avond van 20.0020.30 uur uw inschrijfformulieren inleveren bij onze TT secretaris Cees Zwienen.
Vanaf 20.30 uur zal aansluitend onze Jaarvergadering worden gehouden.
Resterend Jaarprogramma 2021
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.

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.)
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