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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: NL98RABO0163835462 

 

Maand: september 2020 
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TENTOONSTELLING/KEURING 2020 
Kortgeleden heeft u de Tentoonstellingsreglementen en inschrijfformulieren ontvangen voor 
deelname aan de aangepaste Tentoonstelling/keuring 2020 welke wij eind oktober 2020 gaan 
organiseren. 
De inschrijving hiervoor sluit op 7-10-2020. Op maandagavond 5-10-2020 vanaf 20.00 uur 
kunnen inschrijfformulieren worden ingeleverd en is Cees van Zwienen, onze TT-secretaris, 
aanwezig om eventueel hulp te bieden bij het invullen van het inschrijfformulier. Uiteraard 
kunnen de inschrijfformulieren ook per post of email aan Cees worden toegestuurd. 
 
BEZOEK VAN  DE TENTOONSTELLING/KEURING 2020 
In verband met de CORONA maatregelen is de TENTOONSTELLING/KEURING 2020 dit jaar 
HELAAS NIET VRIJ TOEGANKELIJK.  
Dat betekent helaas dat we alleen de inzenders van vogels tot het clubgebouw zullen worden 
toegelaten om hun vogels te brengen, te bezichtigen, de eventueel gewonnen prijzen in 
ontvangst te nemen en de vogels uit te kooien. 
 
VOGELMARKT 26-9-2020 
Zoals jullie weten zal er op 26 september a.s. geen vogelmarkt worden gehouden. Het 
clubgebouw is op die datum wel geopend voor het afhalen van voer etc. 

Om dit goed te laten verlopen heeft Simon van der Wel hiervoor onderstaande regeling 
gemaakt. 

Regeling voor het afhalen van voer en benodigdheden; 
Bestelling  voor 24 september 2020 doorbellen van 18:00 tot 21:00 uur (0623423633). 
Voer kan afgehaald worden op 26 september van 09:00 tot 11:00 uur in het clubgebouw. 
 
LET OP! Contant en gepast betalen! 
 
Met vriendelijke groet,  
Simon van der Wel 
 
 
VOGELMARKT 28-11-2020 
Op dit moment wordt bekeken of er 28-11-2020 van 9.00-12.00 uur weer een vogelmarkt 
gehouden kan worden. 
Leo is in overleg met een handelaar en uiteraard zullen de richtlijnen van het RIVM gevolgd 
moeten kunnen worden. 
Zodra er een besluit over is genomen zullen wij u hierover informeren. 
 
RINGEN BESTELLEN 2E RONDE 

Ringenbestelformulieren uiterlijk inleveren bij onze ringencommissaris Arie Speksnijder  

20/9/2020. Uitleveren uiterlijk 15/12/2020. 

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

• Het bestelformulier 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 elke maandagavond inleveren 
in ons clubgebouw bij onze ringencommissaris Arie Speksnijder of onze voorzitter Leo 
Wooning.  

 


