
AGENDA 2016  

 

       

 
 

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) 

Algeheel bestuurslid:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

2e secretaris: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

 

 Algemeen 

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

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

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032 

   Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand : januari  2016 

23 jan.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

27 feb.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

29 feb.    Jaarvergadering 

14 mrt.    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

26 mrt.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

4 apr.    Clubavond Lou Megens (20:00 u.)) 

12 apr.    Rayonvergadering (20:00 u.) 

23 apr.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

25 apr.    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

13+20 mei    Schoolmiddagen 

23 mei    Clubavond vogeltrek (20:00 u.)  

28 mei    Beurs (10:00-13:00 u.) 

6 jun.    Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

2 jul.    VIERING 65-JARIG JUBILEUM VAN DE VERENIGING 

27 aug.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

29 aug.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

10 sep.    Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

24 sep.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

3 okt.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

10 okt.    Clubavond + inleveren TT formulieren (20:00 u.) 

12 okt.    Sluiting inschrijving TT 

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

17 okt.    Inschrijven + indelen in klasse etc. 

22 okt.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

24-29 okt.    Opbouwen TT zaal 

31 okt.    Zaal gereed maken voor het inkooien 

1 nov.    Inkooien 

2 nov.    Vogels keuren 

3 nov.    Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

4 nov.    Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

5 nov.    Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

7 nov.    Zaal opruimen  

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

26 nov.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

17 dec.    Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

24 dec.    Beurs (10:00-13:00 u.) 

9 jan. 2017    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

28 jan. 2017    Beurs (10:00-13:00 u.) 

13 feb 2017    Jaarvergadering (20:00 u.) 

Nieuwsbrief  

“De Vogelvrienden” B.A.S. 

 

Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven 
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BEURS 

DE EERSTVOLGENDE VOGELBEURS  WORDT GEHOUDEN OP 

23 JANUARI 2016 VAN 10:00 - 13:00 UUR IN ONS CLUBGEBOUW 

AAN DE DIJKLAAN 57 BERGAMBACHT. 

Mocht jullie vogels over hebben neem ze dan mee naar de beurs. Je doet er 

andere wellicht een plezier mee. 

 

 

  

JAARVERGADERING  

De jaarvergadering zal dit jaar worden gehouden op 29 februari 2016. 

Binnenkort ontvangen jullie een speciale nieuwsbrief waarin alle stukken 

voor de jaarvergadering zijn  opgenomen. 

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief is al wel het jaarprogramma voor 

2016 geplaatst. 

65 JARIG JUBILEUM 

Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. Dat willen we natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten. Op 2 juli 2016 gaan we dit hopelijk met zijn 

allen vieren. Het programma is nog volop in ontwikkeling. De komende 

maanden gaan jullie hier meer over horen. WE GAAN ER IETS MOOIS 

VAN MAKEN RESERVEER 2 JULI DUS ALVAST IN JE AGENDA. 

 

RINGENBESTELLEN VOOR 2016 

Wie nog ringen wil bestellen voor de 3e ronde; dit kan nog tot  

20 JANUARI. De bestelprocedure is onderstaand weergegeven. 

 

Ronde 1 2 3 4 

Uiterlijk inleveren bij de 

ringencommissaris 

 5 mei 

2015 

20-

sep.2015  

 20 jan. 

2016 

 20 mrt. 

2016 

Uitleveren ringen NA 
 1 okt. 

2015 

15 dec. 

2015  

 1 apr. 

2016 

15 mei 

2016  

Indien op de datum per bestelronde het bestelformulier en/of de betaling 

niet bij onze ringencommissaris binnen is, dan is het alleen nog  

mogelijk gebruik te maken van de volgende bestelronde of de ringen te 

bestellen via een spoedbestelling waar extra kosten mee gemoeid zijn. 

Bestellen van de ringen 
Dit kan op de volgende manieren: 

 Het bestelformulier voor 2016 opsturen naar Arie Speksnijder 

(onze ringencommissaris), Wilhelminastraat 39, 2941 CA 

Lekkerkerk of toezenden via email 

(speksnijder_asp@hotmail.com ), onder gelijktijdige 

overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 

NL98RABO0163835462. Graag bij opmerking vermelden dat 

het om een ringenbestelling gaat. Vermeldt tevens het nummer 

van de bestelronde. 

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 

 

PRIJZEN TT 2015 
Een aantal prijswinnaars hebben hun prijs TT 2015 nog niet opgehaald. 

Tijdens de komende jaarvergadering staan de prijzen klaar om te worden 

meegenomen. 

 

WIJZIGING EMAIL-ADRES 
Mocht uw email-adres zijn gewijzigd; graag dat zo spoedig mogelijk 

doorgeven aan Wim Spelt of Gerard Wiltenburg. De email-adressen en 

telefoonnummers staan op het 1e blad van deze nieuwbrief. 
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