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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 ledenbijeenkomst  
van donderdag 22 februari jl. 

 

Tijdens de ledenbijeenkomst waren er 21 leden aanwezig incl. bestuur. 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de bijeenkomst en heette iedereen hartelijk welkom. In het bij-
zonder Kees Diepstraten en Henk Dries onze gastsprekers van deze avond. 
 

Op vrijdag 16 februari jl. hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Wim Oostra 
is overleden. En op dinsdag 20 februari jl. hebben wij het droevige bericht ontvan-
gen dat Theo van Deursen is overleden. 
Beide heren waren bestuursleden van vogelvereniging Feijenoord- Barendrecht.  
Er wordt een moment stilt gehouden. 
 

Omdat Walter ziek is wordt de notulen van deze ledenvergadering door Nelly ge-
maakt. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van 25 januari 2018 waren geen op- of aanmerkingen en worden 
hierbij geaccordeerd. 
 

3. Ingekomen stukken 
Tijdens de ledenvergadering van 25 januari 2018 werd aangegeven, dat de NBvV 
op zoek is naar mensen die op beurzen en tentoonstellingen toezicht en handhaving 
willen of kunnen verzorgen. In 2018 start hiervoor een mini opleiding “Surveillant bij 
de NBVV”. Lex Kaptein zou dit nog verder uitzoeken wat hiervan de bedoeling is. De 
cursus bestaat uit een aantal modules verdeeld over een aantal maanden. Wie zich 
hiervoor wilt op gegeven kan dit doen bij een van de bestuursleden. U kunt dit tot 25 
april 2018 doen. De cursus is kosteloos. 
 

4. Mededelingen 
-Teun is vanaf nu officieel de penningmeester, Lex heeft alles overgedragen aan    
 Teun. Wel moeten er nog wat kleine dingen achter de schermen geregeld worden. 
- Lex en Teun zijn beide op 14 februari 2018 naar de Dorpsraadvergadering van    
  Heerjansdam geweest om de Dorpsraad te bedanken voor hun medewerking  
  tijdens de DTT Zuid-Holland 2017. Bernard Wolters (voorzitter van de Dorpsraad)     
  gaf ons complimenten over het verloop van deze DTT Zuid-Holland 2017 die wij   
  hebben mogen organiseren. 
- Tijdens de bestuursvergadering van het districtsbestuur van Zuid-Holland 
  heeft Lex ook hier de complimenten in ontvangst mogen nemen dat wij een zeer    
  geslaagde DTT Zuid-Holland 2017 hebben georganiseerd. 
- Op woensdag 25 april aanstaande staat de Distritsvergadering gepland. 
- Een dringend verzoek van de penningmeester: 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) 
- Clubblad digitaal: Als u in het vervolg het clubblad van v.v. De Nachtegaal,  
  Heerjansdam digitaal wilt ontvangen, stuur dan uw e-mail adres door naar Martin    
  Versteeg. U krijgt dan het clubblad via uw mailadres binnen. 
- Stukjes voor in het clubblad: heeft u nog bijvoorbeeld tijdens uw kweekperiode iets  
  bijzonders, leuks of geks meegemaakt, schrijf het eens op en stuur het aan ons  
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door. Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad. Ook andere verhalen over onze 
fantastische hobby zijn van harte welkom. U kunt het handgeschreven, getypt (in 
een Word bestand) of via de E-mail inleveren bij  martin.versteeg@chello.nl 
 
5. Rondvraag 
Gijs Vermeer: op 17 april 2018 geeft dr. Coutteel een lezing bij vogelvereniging Vo-
gelvreugd in Hardinxveld – Giessendam. 
  

Simon Kooiman: we zouden nog terugkomen op de kascontrolecommissie voor 
2019. Antwoord: volgend jaar vindt de kascontrolecommissie bij Teun plaats. Zijn er 
leden die zich hiervoor willen aanmelden. U kunt zich aanmelden bij een van de be-
stuursleden. 
  

Martin Versteeg: De stukjes voor in het clubblad graag voor de 1
e
 zaterdag van de 

maand inleveren. Het liefst in een Word- bestand. 
  

6. Pauze 
Na een korte pauze gaf Lex het woord aan Cees Diepstraten en Henk Dries die een 
lezing hielden over Wildzang en hun voedsel. 
  

7. Sluiting 
Omstreeks 22.00 uur bedankte de voorzitter Cees en Henk- en wenste iedereen  
welthuis. Volgende maand hebben wij Lou Megens uitgenodigd  

Diverse stukjes voor in het clubblad 
 
 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meegemaakt, 
heeft of iets anders schrijf het eens op en stuur het aan ons door.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt (in een Word– bestandje) of via de E-
mail inleveren. Je kan dit voor de eerste zaterdag van de maand naar 
mij toe zenden. 
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
Abelenhof 49                 
3355 PJ  Papendrecht 
 

E-MAIL: martin.versteeg@chello.nl 
 
Of als u wilt dat Lex langs komt  om op bezoek bij……. te doen 
 
Kan je dit mailen naar info@denachtegaalhjd.nl 
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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 ringenbestelformu-
lier. 

* 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 on-
duidelijk handschrift de verkeerde ringen of de verkeerde maat 
bestelt wordt. 

*  De machtiging die op het bestelformulier staat is alleen voor  
 bondsleden die niet lid zijn van een vereniging, deze machtiging 

hoeft dus niet ingevuld te worden door leden van de “De Nachte-
gaal” 

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

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

* Kijk bij het ringenreglement van de bond welke aantallen je kan 
bestellen, dus je kan bijvoorbeeld niet 17 ringen van 1 ringmaat 
bestellen. 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, 

vergeet 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 desbetreffende vogel op. 
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

Dierenpark Best-Zoo in Best 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst van Januari, 
staat er een clubuitje naar Dierenpark Best-Zoo in Best op het  
programma.  
Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni a.s. 
Vertrek vanaf de Sporthal Den Dam (Sportlaan 8, Heerjansdam) om  
ongeveer 8:30 uur. Aankomst in Best om ongeveer 10.00 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna krijgen wij een rondleiding 
van ongeveer anderhalf uur. Na deze rondleiding is het voor iedereen vrij 
wandelen in het park en/of op eigen gelegenheid  een hapje te gaan eten. 
Vertrek uit het park wordt ter plaatsen afgesproken. 
 
 

Kosten: € 12,50 pp 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven bij onze secretaris, 
Walter Rötgers. 
 
 
 
 

Alvast een voorproefje? Kijk op www.dierenparkziezoo.nl 
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Groene kitta 
 

Groene kitta, Cissa chinensis (ca. 39 cm) In het bergland van India, Birma, Thai-
land, Maleisie en Indonesie leven deze vogels, solitair, paarsgewijs of in kleine 
groepjes, vaak in het gezelschap van Drongo’s en Lijsters, zowel hoog in de bomen 
als op de grond. Ze zijn schuw van aard en dank zij hun prachtige schutkleuren 
moeilijk tussen het gebladerte te ontdekken. Ze voeden zich vrijwel alleen met 
sprinkhanen, kevers, hagedissen, kikvorsen, slangen, jonge vogels en dode dieren, 
slechts zelden met plantaardige stoffen. Hun snel herhaalde, schelle kreten ,,piep-
piep” en luide fluittonen zijn grote afstand te horen. Nesten worden hoog in de bo-
men gebouwd; het zijn komvormige bouwsels van halmen, twijgen, bladderen en 
plantenvezels. De 4-6 eitjes zijn grijsachtig of bleek groen en geheel overdekt met 
roodbruine vlekjes. In menig opzicht doen ze aan Gaaien denken. Ze worden n.l. 
spoedig tam en imiteren tal van geluiden. Door de inwoners worden ze niet alleen in 
kooien gehouden, maar ook voor de jacht op kleine vogels afgericht. Het kost wel 
enige zorg de vogels aan een verblijf in een kooi of voliere te wennen omdat ze uit-
sluitend aan levend voedsel gewend zijn. Met behulp van meelwormen, naakte jon-
gen muisjes en levende insekten leren ze echter spoedig ook ander voedsel eten. 
De hoofdkleur is grone. Van de snavelbasis loopt een zwarte band over de ogen 
naar de nek. De bovenkop is geelgroen. De vleugeldekveren zijn groen, de slag-
pennen roodbruin, de binnenste hebben een brede zwarte dwarsband voor de witte 
punten. De snavel is koraalrood, de poten en een ring om het oog zijn rood. Er zijn 
geen uiterlijke geslachtskenmerken. De vogels zijn afgebeeld op de plant Beaumon-
tia grandiflora. 

 

Leefgebied: Azië 

Leefomgeving: groene bossen,            
bamboe, op open plekken in het bos 

Voedsel: insecten, kikkers, slangen          
en aas 

Lengte en gewicht: 37-39 cm. 

Voortplanting: 3-5 eieren 

Broedtijd: 20-23 dagen 
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Gebruik van zuurkool vocht, met probiotica en het onderdrukken 
van het ontstaan van coccidiose bij vogels door oregano. 

 
Wat zijn prébiotica en wat zijn probiotica. 
Prébiotica  zijn kruiden/specerijen en niet te verteren delen in de voeding, w.o. voor-
namelijk celstoffen die de darmwand prikkelen en hiermee een bijdrage leveren aan 
het goed functioneren van het spijsverteringskanaal, zeg maar het helpen darmen ge-
zond te houden. 
Probiotica zijn bacteriën die bijdragen om de stofwisseling optimaal te laten functio-
neren. 
Deze soort bacteriën zorgen voor de balans in het spijsverteringskanaal, waar met 
voeding zowel positieve als negatieve bacteriën in die 
voeding meekomen en invloed uitoefenen op de gezond-
heid van de vogel. 
In de lezing heb ik een uitleg gegeven over de invloed en 
dan met name bij zeer jonge vogels welke nog geen 
weerstand tegen ziekteverwekkers hebben kunnen op-
bouwen. 
Het is juist in deze periode dat probiotica een bijdrage 
leveren in het opbouwen van de zo nodige weerstand  
tegen ziekten, dus in de derde tot vijfde dag is het nodig 
de jongen één keer te helpen. 
Het is een bacterie welke op natuurlijke manier is ont-
staan tijdens een fermentatieproces in verschillende 
soorten voeding, (bijv. bier, jakult, schimmelkaas) maar 
het is dus GEEN MEDICIJN ! 
Je kunt dus ‘ongestraft’ maar wel indien er een aanleiding toe is dagelijks voor een 
bepaalde periode, bijvoorbeeld een week achter elkaar, probiotica door het drinkwa-
ter verstrekken. 
Ik heb gekozen voor zuurkool vocht, a. omdat het goedkoop is en b. omdat het lang 
houdbaar is. (zie vervaldatum op de verpakking) Daarnaast is het eenvoudig aan te 
schaffen en als je van zuurkool houdt en dus als groenten (stamppot) klaar maakt, 
kost het zelfs niets !! 
Gezegd moet worden, dat zuurkool alleen als verse groenten te gebruiken is, dus 
NIET uit een pot!! !  
Deze is door sterilisatie lang houdbaar en alle bacteriën zijn hierdoor gedood, de wer-
king is dus NUL. 
 

Het gebruik. 
Na het kopen van een pakje van 500 gram zuurkool knijp ik deze stevig uit en vang 
dit in een kom op. 
Het vocht (ongeveer 150 cc) doe met behulp van een trechter in een bruin medicijn-
flesje en zet dit in de deur van mijn koelkast, tot gebruik. 
Ik kan het over een periode van 4 tot zes weken gebruiken, hierna gooi ik het weg. 
Niet omdat het dan niet goed meer zou zijn, immers het zuur behoudt lang het vocht 
op ‘conditie’ maar ik wil ook het risico dat het eventueel niet goed zou kunnen gaan 
VOLLEDIG vermijden. 
 

De toediening; 
Ik schud het flesje, er vormt zich mogelijk wat bezinksel, en doe tot 50 cc op een liter 
KOUD water. 
Bij de eerste keer KAN je het iets milder maken door er wat honing of suiker door te 
doen, maar dat hoeft niet. 
De hoeveelheid water in het drinkflesje pas ik wel aan, naar minimaal.  
De volgende dag vul ik het flesje bij tot een normale hoeveelheid en geef voor die vo-
gels die de eerste dag weinig gedronken hebben de gelegenheid alsnog probiotica op 
te nemen. 
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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. 
  

Knaagdieren spelen mogelijk een rol bij  
verspreiding van het vogelgriepvirus 

 
Watervogels zijn de bron van het vogelgriepvirus, maar knaagdieren spe-
len mogelijk een rol bij de verspreiding van het virus tussen de watervo-
gels en pluimveebedrijven. Zorg dus dat muizen en ratten niet in de buurt 
van pluimvee kunnen komen en maak stallen ‘knaagdierproof’, adviseren 
onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht. Watervogels worden vaak in verband gebracht met de wereldwij-
de verspreiding van het vogelgriepvirus. In moderne gesloten pluimvee-
stallen is direct contact tussen pluimvee en wilde vogels zeer onwaar-
schijnlijk, maar toch zijn er uitbraken van vogelgriep. Het lijkt erop dat 
knaagdieren mogelijk betrokken zijn door het vogelgriepvirus de stal bin-
nen te slepen via hun vacht, stellen Sara Burt, docent en onderzoeker bij 
de faculteit Diergeneeskunde en haar collega’s. Zij adviseren dan ook om 
pluimveehouderijen en hun directe omgeving ‘knaagdierproof’ te maken. 
Hoe minder aantrekkelijk en toegankelijk die zijn voor muizen en andere 
knaagdieren, hoe kleiner de kans dat een muis een ziekte binnensleept. 

bron: Universiteit Utrecht/AgriHolland 
 

BELANGRIJKE DATA 2018 

  

- Donderdag 29 maart 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 26 april 2018 
   Ledenbijeenkomst 
- Zaterdag 2 juni 2018  
   Clubuitje, Best Zoo, Best 
-  Donderdag 31 mei 2018    

   Ledenbijeenkomst  

  Noteer deze ledenbijeenkomsten  
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Wat heb ik gedaan; 
Schimmelstokken en kropgeel tot een minimum beperkt, iets wat met het aanzuren 
van water ook gebeurd. 
Door de zuurgraad de bacterie werking in het water teruggedrongen, wat naar mijn 
mening volledig overbodig is, immers hierdoor bouwt een vogel weerstand op.Het 
belangrijkste; positieve bacteriën de probiotica toegevoegd die het zuur van de 
maag overleven en in het spijsverteringskanaal hun positieve werk kunnen doen. 
 

Het geven van oregano ‘thee’. 
Eigenlijk maak je thee zoals je ook thee voor je zelf zou maken. 
Een normaal theezakje weegt 5 gram en is ongeveer een eetlepel 
in volume. 
Afhankelijk van de duur van het trekken zal de thee sterker zijn 
en afhankelijk van de soort donkerder, uitgaande van een 
‘normale’ melange.  
Voor de smaak doen we er vaak iets zoets in. 
Het klinkt mogelijk wat beleerd, maar hierdoor onthoudt een ieder 
het eenvoudiger / beter. 
Voor drie á vier liter oregano thee gebruik ik één (volle)  eetlepel 
met daarbij een eetlepel citroensap en twee eetlepels honing. 
De citroen is om het wat langer houdbaar te maken en de honing 
maakt het makkelijker drinkbaar en van elke soort suiker krijgt 
een vogel dorst en dan drinkt de vogel wat meer en dat is in dit 
geval prettig. 

We brengen water aan de kook, doen de oregano erin, 
met de citroen en de honing, doven het vuur of warm-
tebron en laten het koud worden. 
Dit doen we de dag voor we het geven. Nadat het koud 
is zeven we de thee doen het in enkele flessen (ik neem 
altijd twee x melk ‘flessen’ van twee liter) en zetten de-
ze gedurende de nacht in de koelkast.  
De volgende dag geven we het theewater aan de vo-
gels, die van fris/koud water houden en laten het dus 
gedurende 24 uur beschikbaar zijn, want dan hebben 
ze allemaal gedronken. 1xper 14 dagen is voldoende en 
ik doe het óók altijd de dag nadat ik de jonge vogels 
heb geringd want dan komen de drie belangrijkste da-
gen voor het opbouwen van weerstand en is een steun-
tje in de rug op de natuurlijke manier altijd positief. 

Je behoeft dan niet voor elk nestje verse thee te maken, want ik maak dan voor een 
paar dagen thee in de koelkast in combinatie met het zuur is dat best goed houdbaar 
voor 3-5 dagen. 
 
Je kan het ook samen met het zuurkool vocht geven en in het hierboven beschreven 
stukje, over het gebruik van zuurkoolvocht doe je dan bij de thee i.pl.v. citroensap 
het zuurkoolwater en ook in de hierboven beschreven verhouding, dus het vocht van 
een pakje van 500 gram zijnde ongeveer 130-150 cc op die drie á vier liter water.  
Als je deze combinatie maakt heb je de bacterie werking onderdrukt, kropgeel en 
schimmelstokken in de krop voorkomen en de vogel in het spijsverteringskanaal ge-
holpen met probiotica = weerstandsopbouw en het ontstaan van coccidiose bijna te-
niet gedaan. 
 

Ik wens een ieder veel en vooral gezonde vogels toe die vlot opgroeien, o.a. omdat 
hun weerstand op een natuurlijke manier is ondersteund. 
 

Met vriendelijke sprotgroeten, Kees Diepstraten.   
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen.  

cbdiepstraten@gmail.com 

mailto:cbdiepstraten@gmail.com
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Info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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Van 6 t/m 14 januari 2019 in Zwolle Nederland 
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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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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  29 maart 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. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Lezing van Lou Megens  
8. Pauze 
9. Vervolg lezing 
10. Sluiting 

 

 

Jij komt toch ook? 
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