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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Teun v/d Waal 
      Padova 2                Kerkachterweg 29 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            3171 GC Poortugaal 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 010-5018802 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
   REKENINGNUMMER    E-MAIL ADRES 
    Iban: NL11 INGB 0002252550  info@denachtegaalhjd.nl 
     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Kerkachterweg 29  
     3171 GC Poortugaal 
 
        
       
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen van donderdag 25 januari jl. 
 
Tijdens de jaarvergadering waren 21 leden aanwezig incl. bestuur. 

1. Opening 
    De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. 
     We kregen de hartelijke groeten van Kees v.d. Mark. Met Kees gaat het gelukkig al een 

stuk beter. Met Jaap Zuydeweg gaat het nog niet veel beter, beide heren wensen wij 
beterschap. 

2. Notulen vorige vergadering 
    Op de notulen van 30 november jl. waren geen op- of aanmerkingen. 
3. Ingekomen stukken 
    -Vogelclub Zang en Kleur uit Zevenhuizen bestaat dit jaar 50 jaar. De receptie is op za-

terdag 17 februari 2018 
     -De NBVV is op zoek naar mensen die op beurzen en tentoonstellingen toezicht en 

handhaving willen of kunnen verzorgen, maar krijgen hiervoor eerst een korte cursus. 
4.  Mededelingen 
    - Zoals ieder jaar brengt Lex een bezoek aan mevrouw Kruithof en natuurlijk komt Lex  

niet met lege handen aan. Een bos bloemen en een kalender van de NBVV hoort er na-
tuurlijk erbij. 

    - Zijn er leden die een Op bezoek bij……… zouden willen doen. U kunt  zich opgeven bij 
Lex en dan maakt hij een afspraak met u  wanneer hij bij u langs kan komen voor het  
voor een stukje in het clubblad. 

    - Er zijn nog enkele leden die hun contributie 2018 nog niet betaald hebben. 
    - De dames Suzan, Nelly en Jolanda die zich het hele jaar hebben ingezet voor de  
       Vereniging kregen van de voorzitter een cadeaubon. 
     - De DTT is ook op financieel opzicht een zeer geslaagde show geweest. 
5. Ledenbestand 
     Het ledenbestand op 1 januari 2018 is 57 leden waarvan 1 jeugd en 2 gastleden. 
6. Jaarverslag secretaris 2017 
     Het jaarverslag werd door de secretaris voorgelezen en de voorzitter bedankte de se-

cretaris. 
7. Jaarverslag penningmeester 
    Voor Lex was het de laatste keer dit jaar geweest, want Teun gaat als penningmeester 

verder. 
8. Kascontrole commissie 
     De commissie bestond uit de leden Jolanda Wendrich, Simon Kooiman en Tjerd Kamp-

huis. Simon Kooiman nam het woord namens de overige commissie leden en kwam tot 
een eenduidige conclusie dat alles keurig in elkaar en fantastisch eruit zag. 

9. Kascontrole commissie 2018 
     De kascontrole commissie voor 2018 zijn geworden Simon Kooiman en Tjerd Kamphuis. 

Jolanda Wendrich is na 3 jaar aftredend en wordt bedankt voor haar inzet. 
 Wij zijn nog opzoek naar iemand die volgend jaar plaats wil nemen in de kascontrole-

commissie. Volgende maand komen weer hierop terug. 
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10. Bestuursverkiezing 2018 
      Ook dit jaar hebben we weer twee bestuursleden die aftredend zijn, maar ook weer 

herkiesbaar en dat is de Voorzitter en de Ringencommissaris. Beide zijn herkozen 
voor een termijn van 3 jaar. 

11. Voorstellen bestuur. 
    - Zaterdag 22 september hebben wij een Baby show. 
   - Clubuitje Best Zoo uit Best wordt gehouden op zaterdag 26 mei. 
    - Aantal lezingen tot aan de zomerstop zijn geworden Cees Diepstraten, Lou Megens, 

Johnny Wierda en Nelly v.d. Waal. 
12. Rondvraag 
     Er waren deze keer geen vragen van de leden. 
     Na de pauze hield Nelly v.d. Waal een PowerPoint presentatie over de afgelopen DTT. 
     Er zijn nog enkele dvd’s te bestellen voor € 5,00. De opbrengst is voor de vereniging. 
13. Sluiting 
      Na een hapje en een drankje bedankte de voorzitter de aanwezige leden en ook  
      Nelly voor haar mooie presentatie die avond. 
 

BESTUURSWIJZIGING 
 

 Teun v/d Waal heeft twee jaar geleden zitting genomen in het bestuur 
als Algemeenbestuurslid. Ook al was Teun geen onbekende in de boek-
houdingswereld hij wilde toch graag eerst even meekijken voor dat hij 
deze functie op zich wilde nemen. Toen heeft Lex Kaptein het penning-
meesterschap tijdelijk op zich genomen.  
Nu zijn we twee jaar verder en Teun is er nu klaar voor. Hij heeft nu dan 
ook vanaf 1 februari jl het penningmeesterschap, van Lex, overgeno-
men. 
 
De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit: 
 

 

Voorzitter     Lex Kaptein 
Secretaris     Walter Rötgers 
Penningmeester    Teun v/d Waal 
Materialen-commissaris  Raymond Sluiter 
Ringen-commissaris  Martin Versteeg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Van 6 t/m 14 januari 2019 in Zwolle Nederland 
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Nog tips voor het bestellen van de ringen: 

* Bestel uw ringen op tijd, voorkom teleurstelling als de ringen niet 
besteld kunnen worden omdat bijvoorbeeld de betaling nog niet 
binnen is. 

* Ringen kunnen alleen besteld worden via een ringenbestelformulier. 

* Betaal bij voorkeur via de bank, NL11 INGB 0002252550  t.n.v. vv 
de Nachtegaal, Heerjansdam, onder vermelding van 
"Ringenbestelling" en uw kweeknummer. 

* Vul het bestelformulier duidelijk in, voorkom dat er door een ondui-
delijk handschrift de verkeerde ringen of de verkeerde maat bestelt 
wordt. 

* De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor bonds-
leden die niet lid zijn van een vereniging, deze machtiging hoeft dus 
niet ingevuld te worden door leden van de Nachtegaal 

* Voorkom spoedbestellingen, het is nog altijd goedkoper om extra 
ringen te bestellen bij de gewone ringenbestelronde dan een spoed-
bestelling te doen. 

* Een spoedbestelling duurt toch nog zo’n 14 dagen. 

* Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan be-
stellen, dus je kan bijvoorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat be-
stellen. Dit wordt 15 of 20. 

• Opsturen van de ringen is mogelijk. Geeft dit tegelijk met het be-
stellen van de ringen aan, bij binnenkomst van de ringen houdt de 
ringencommissaris deze ringen achter. 

• Bestelling per mail word altijd  bevestigd door mij dat  hij word 
verwerkt 

* Vul het ringenformulier voor Europese cultuurvogels volledig in, ver-
geet de handtekening niet. 

    Bij de Europese cultuurvogels kan niet afgeweken worden in de   
ringmaat, deze staan vast bij de verschillende soorten. Bij het in-
voeren van de naam geeft het bestelprogramma direct de ringmaat 
van de betreffende vogel op. 
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Vogelaars enthousiast over waterspreeuw in Papendrecht 

PAPENDRECHT • Vogelaars kunnen hun geluk niet op: de afgelo-
pen dagen konden zij regelmatig (zwartbuik) waterspreeuwen 
waarnemen in Papendrecht. 

De spreeuwensoort is een zeldzame gast uit Scandinavië. Hendrik Jan van 
Dijk van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard vertelt: 'De water-
spreeuw is een zeldzame vogel in Nederland. Hij duikt een enkele keer op 
bij een beek in het oosten van het land of bij een kanaal van de waterlei-
dingduinen. De waterspreeuw houdt van stenen; in het broedgebied zit hij 
het liefst in de ruigste beken, waar je niet eens kunt raften. 

Gezocht 
Vrijdag 15 december ontdekte Antonie Blom 
een waterspreeuw in Papendrecht vlakbij het 
Noordhoekse Wiel. Van Dijk: "Te gek voor 
woorden. De vogel was vrijwel meteen ver-
dwenen, maar keerde later in de middag even 
terug, en kon door circa twintig mensen wor-
den gezien. De dag erna werd door tientallen 
mensen gezocht, maar werd hij slechts door 
drie gelukkigen een paar minuten gezien. De 
dagen erna werd de vogel ondanks zoeken niet 
aangetroffen. 

Frustratie 
Het is van de waterspreeuw bekend dat hij vaak een lange in een gebied 
blijft. De hoop was dus niet verloren. Woensdag 20 december meldde een 
bewoner hem weer, nu aan de andere kant van Papendrecht. Na een week 
van frustratie waren flink wat vogelaars erop gebrand hem alsnog te 
zien." 

Zoektocht 
"Maar Papendrecht is groot, en waarom zou hij niet kunnen uitwijken naar 
naburige plaatsen?" De vogelaars maakten een plan: "Zaterdag 23 de-
cember had een groep mensen afgesproken dan maar sloot voor sloot na 
te gaan in alle wijken, ook waar hij nog niet gezien was. In een paar uur 
zouden ze de hele plaats kunnen doorzoeken en hem vinden. Of niet, 
maar dan wel met een minder knagende gevoel aan het kerstdiner zitten. 
We deelden Papendrecht op in vier kwadranten en gingen aan de slag. 

Haardvuur 
Nog amper een kwartier waren we bezig en er kwam een berichtje via 
whatsapp: gevonden! In de wijk Wilgendonk bij 'de Biezen'. Bovendien 
leek de vogel erg op zijn gemak, want hij bleef de gehele dag op deze 
plek. Meer dan honderd vogelaars en geïnteresseerde passanten hebben 
ervan kunnen genieten." Enthousiast voegt Van Dijk toe: "De water-
spreeuw is net een haardvuur, je kan er uren naar kijken. Een water-
spreeuw in een woonwijk. Gelukkig hebben we de beelden nog, anders 
hadden we het afgedaan als nepnieuws." 
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De buidelmees  

Is één van de nieuwkomers op de Rode Lijst, en staat hierop te boek als 
‘gevoelig’. Dat betekent in dit geval: de buidelmees was al zeldzaam en is 
nog zeldzamer geworden. 
De buidelmees is waarschijnlijk één van de minst bekende soorten op de 
Rode Lijst. Want ondanks het opvallende uiterlijk en de bijzondere nesten 
die de mannetjes maken, leiden ze een wat heimelijk bestaan. Daarnaast 
leven ze vaak in moeilijk toegankelijke moerasgebieden. 
Een echte nieuwkomer 
Pas sinds begin jaren ‘80 
van de vorige eeuw behoren 
buidelmezen tot onze regel-
matige broedvogels. Vanuit 
Oost-Europa werd Neder-
land bereikt. Dat ging in 
eerste instantie met horten 
en stoten, met vaak opval-
lende verschillen van jaar-
tot-jaar. Dit beeld past ove-
rigens heel goed bij een 
soort die zich hier aan de 
uiterste rand van zijn ver-
spreidingsgebied bevindt. 
Het aantal broedparen fluc-
tueerde eerst dus nogal, 
van iets meer dan 100 tot ruim ongeveer 250 per jaar, maar in de loop 
der jaren nam de stand wel toe. 
Ketelmeer 
Ging het buidelmezen tot begin jaren ’90 nog voor de wind, het niveau 
van toen (zo’n 250 broedparen) wordt al jaren niet meer gehaald. De 
huidige populatie wordt op 45-75 paartjes geschat en ook de ruime ver-
spreiding van ‘vroeger’ is nu veel dunner geworden. Er resten momenteel 
nog enkele kerngebieden, onder meer langs de randen van het Ketelmeer 
(waar de helft van de Nederlandse populatie voorkomt). 

Op het randje… 
Het vergaat de buidelmees in Centraal-Europa ook 
niet zo goed. En daar heeft de buidelmees bij ons 
schijnbaar last van. Er komen geen nieuwe vogels de-
ze kant op. 
Toch blijft het gissen naar de achterliggende redenen 
van de achteruitgang. Want het voorkeursbiotoop is 
nog ruim voorhanden. Sterker nog: er is de laatste 
decennia alleen maar geschikte habitat bijgekomen 
door vele natuurontwikkelingsprojecten. Mogelijk dat 
de situatie in de (Franse) wintergebieden tevens een 
rol speelt? Want daar overwinteren ‘onze’ buidelme-
zen. 
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Vervolg van de buidelmees 

Wat is er aan te doen? 
Het wordt dus moeilijk worden om het te tijd te keren voor de buidel-
mees. Want zolang er enerzijds moerasgebieden bij komen, en we ander-
zijds niet goed weten wat er met de soort aan de hand is, kunnen we bui-
delmezen niet goed helpen. Maar wie weet komt er opnieuw een opleving 
zoals we die vaker hebben gezien en ontbreken deze nijvere nestenvlech-
ters op de volgende Rode Lijst. 

bron:Vogelbescherming 

Zwartkeellijster 

Vorige week arriveerde een zwartkeellijster (Turdus atrogularis) als 
dwaalgast in Nederland en nu is de soort al bijna 500 keer op Waarne-
ming.nl gemeld. Officieel zijn er tussen 1981 en 2009 maar zes bevestig-
de waarnemingen van deze vogel. De lijster wordt altijd gezien in het 
winterseizoen en in de noordelijke helft van het land. 

Opvallend genoeg waren er twee van de zes gevallen binnen de gemeen-
te Groningen en ook dit keer is de 
zwartkeellijster weer geland in het noor-
delijke deel van deze provincie. Dat was 
aanleiding voor tal van vogelaars uit het 
hele land om dit weekend naar Noord-
Groningen af te reizen om dit vogeltje 
vast te leggen met de camera. 
De lijster overwintert normaal in het 
zuidwesten, zuiden en oosten van Azië. 
Het mannetje heeft een zwarte keel en 
borst, het vrouwtje is bruingrijs en ge-
stippeld op de borst. 

Broedende zwartkeellijster 
De zwartkeellijster broedt van de Siberische taiga tot aan de uitlopers 
van de Oeral. Hun nesten maken ze langs de randen van naaldbossen en 
gemengde loofbossen, het liefst in de buurt van stroompjes of moerassi-
ge gebieden. Het nest is gemaakt van fijn gras, mos en korstmossen. In 
de zomer broedt een koppeltje zwartkeellijsters alleen of in kleine groep-
jes. In de winter verzamelen ze met andere lijsters in grote zwermen. 
Het voedsel van de vogels bestaat uit ongewervelde dieren, bessen en 
zaden en ze zoeken het op de grond. 

Soort of ondersoort 
De zwartkeellijster is nauw verwant aan de roodkeellijster (Turdus rufi-
collis), die afhankelijk van taxonomische inzichten soms als aparte soor-
ten en soms als ondersoorten van elkaar worden gezien. 

bron:Vroegevogels 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie voor 2018 nog niet betaald hebben dit 
zo snel mogelijk doen?  De penningmeester heeft het eerste half jaar al af 
moeten dragen aan de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. (N.B.v.V) 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v."De Nachtegaal", Barendrecht 
  

Senioren  € 32.00 per kalenderjaar 
Jeugd  € 16.00 per kalenderjaar 
Gastleden € 20.00 per kalenderjaar 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 

KWEEKERVARINGEN 
 
 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
meegemaakt heeft, schrijf het eens op en stuur het aan ons op.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt of via de E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
Abelenhof 49                 
3355 PJ  Papendrecht 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Donderdag 22 februari 2018 

   Ledenbijeenkomst 

- Donderdag 29 maart 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 26 april 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Zaterdag 26 mei 2018  
   Clubuitje, Best Zoo, Best 
-  Donderdag 31 mei 2018    

   Ledenbijeenkomst  

  Noteer deze ledenbijeenkomsten  
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De Groenstuit dwergpapegaai. 
 
Een van de zeven soorten forpus dwergpapegaaien,op ze,n zondags for-
pus passerinus, met vijf ondersoorten vrij algemeen in Nederland en na 
de grijsrug de meest gehouden forpus.  Signalement: man nominaat-
vorm,groen,geelachtig aan de onderzijde-voorhoofd  en wangen wat ge-
ler-vleugeldekveren violetblauw-stuit en staart zijn zeegroen.Snavel 
hoornkleurig,poten vleeskleurig,nagels zwart,wat vind ikzelf bij heel 
jonge vogels een heel leuk effect geeft,iris donkerbruin. 
 
Pop:als de man,alleen het blauw is 
vervangen door groen,op het voor-
hoofd een smalle twee cm.brede 
band,dit naar gelang de ondersoort,ik 
heb vogels gehad uit suriname die dit 
bandje geheel miste. 
Verspreidingsgebied:de Guyana,s-
Venezuela-Colombia-Noord Brazielië-ze 
zijn ingevoerd op Jamaica-de Neder-
landse Antillen-  
En Barbados,gezien dit immense ver-
spreidingsgebied herkent men de 
F.p.baselines in Suriname en frans 
Guyana,de f.p.viridissimus in noord 
Venezuela en Bolivia,noord Colombia. 
 
De F.p.cyanochlorus in noord Brazilië 
en de F.p.deliciosus in noord Brazilië 
en langs de oevers van de amazone. 
Jammer is het dat de soorten altijd 
door elkaar gekweekt zijn zonder op 
de ondersoorten te letten,zodat nu het 
met de importen gedaan is,dit wel niet 
meer mogelijk zal zijn. Bij mijn weten 
worden de deliciosus en de viridissimus wel eens aangeboden. 
Voedsel:een mengsel grote parkietenzaad,trosgierst,eivoer-vermengd 
met claus bruin en wat fijngemalen rozenbottels,afwisselend geef ik 
groen-verse onkruidzaden,lijsterbessen en appel,ik heb ook geprobeerd 
om ze meelwormen te laten eten die aten ze niet zodat ik hiermee 
gestopt ben en vanzelfsprekend grit-sepio-mineralen,enz. 
 
Huisvesting: 
 
De vogels hebben het naar hun zin in broedkooien als in volières. Zelf 
kweek ik ze in broedkooien van 1x0.40x0.40 meter,maar ik ken ook kwe-
kers die al jaren in kooien 0.60x0.60x0.60 kweken. Ik heb de indruk dat 
het beter naar hun zin hebben in bovengenoemde kooien als in volières 
van enige meters. 
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info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 

 
 

Voor een  enkele advertentie  
is het  10 euro 

Voor een dubbele  is het  
20 euro  
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 Ringen bestellen 2018 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 1 april—15 mei     levering na: 1 oktober  
2e ronde: 16 mei—30 september   levering na: 15 december  
3e ronde: 1 oktober—31 januari  levering na: 1 april 
4e ronde: 1 februari—31 maart   levering na: 15 mei 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 

 

 

LET OP!! Er worden alleen compleet  

ingevulde formulieren in behandeling genomen. 
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Ledenbijeenkomst 
 
Op de ledenbijeenkomst van 22 februari a.s. zal Cees Diepstraten ons 
weer meer  vertellen over  ……. dat is een verrassing. 
 

Hij zal dit doen met prachtige foto’s en mooie verhalen. 
 

Altijd leerzaam, dus u bent van harte uitgenodigd om op deze avond aan-
wezig te zijn. 
 

U steekt er altijd wat van op!! 
 

Datum:  22 Februari a.s. 
Tijd:   19:30uur 
Zaal open:  19:00 uur 
Waar:   Vergaderruimte sporthal Den Dam 
   Sportlaan 8, Heerjansdam. 

 

  U komt toch ook! 
 

Clubblad en Ringen Digitaal 
 
 
 

Wilt u voortaan het clubblad digitaal 
krijgen per mail. Geef het door aan 
een van onze bestuursleden dan 
zorgen wij ervoor dat je volgende 
maand hem per mail krijgt. Tevens 
als de ringencommissaris niet aan-
wezig is tijdens de ledenvergadering 
kunt u de ringenbestellijsten aan Lex 
geven. Wie er per mail bij Martin  

besteld krijgt altijd bericht van dat hij de mail gehad heeft. Wie 
voor de cultuurvogels ringen besteld zorg er dan ook voor dat 
de originele bestellijsten bij de ringencommissaris moeten wor-
den afgeleverd dus niet via de mail. 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  22 februari a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan 
de Sportlaan 8 te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 

5. Rondvraag 
6. Lezing Cees Diepstraten 
7. Pauze 
8. Vervolg lezing 
9. Sluiting 
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