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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321             
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153              
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 06-53803641 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s      vanaf €   5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

Redactie: 
Martin Versteeg 
Lex Kaptein 
 

Tekstcorrecties: 
Nelly v/d Waal 
 

Redactieadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Copy: 
Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zen-
den. Deze stukken dienen voor de 1e. van 
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie. 
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek 
worden deze stukken later geplaatst. 
Tevens gaat de inzender van de stukken ak-
koord dat deze stukken geplaatst worden in 
het clubblad en hierdoor ook op de website 
geplaatst wordt. 
  

De redactie neemt geen verantwoording voor 
de inhoud van de ingezonden stukken en  
behoudt zich het recht voor om plaatsing om 
redactionele redenen te weigeren. 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 
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Notulen jaarvergadering van donderdag 30 jan 2020 
Op deze avond waren 22 leden aanwezig incl. bestuur 
 

1. Opening 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het 
bijzonder de drie jubilarissen. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen en wij bedanken Nelly daarvoor. 

 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken binnen gekomen bij het bestuur. 

 

4. Mededelingen 
* Er zijn nog enkele leden die hun contributie nog niet betaald hebben en wij vra-
gen hen dat zo snel mogelijk te doen. 
* Zoals ieder jaar hebben wij ook weer een kwekersadvertentie, zijn er nog leden 
die dat ook willen? U kunt dit doorgeven aan het bestuur. 
* Heb je het clubblad liever per e-mail geef dat dan via Martin door. 
* Evaluatie De Develruiters en De Nachtegaal. Na het eerste jaar zijn beide partij-
en zeer tevreden met de samenwerking. Een paar aandachtspunten zijn de ver-
lichting voor zowel binnen als buiten. De intentie is om in 2021 voor meerdere ja-
ren vast te zetten en wij vallen dan onder de stichting gebouwen van de De Devel-
ruiters. 
* De Nachtegaal heeft 5 leden die het certificaat surveillant hebben behaald. 
* In 2019 werd de Rayontentoonstelling in Zwijndrecht gehouden en met ruim 325 
vogels viel dat niet tegen. Er waren zoals altijd ook een paar verbeterpuntjes die 
tijdens de Rayonvergadering besproken zullen worden. 
* De Districtstentoonstelling werd in Hellevoetsluis gehouden de stichting was zeer 
te spreken. Alles was goed verlopen. In 2020 slaat de stichting zijn vleugels uit in 
Roelofarendsveen. 
• Er is een WhatsApp-groep opgericht voor de De Nachtegaal Heerjansdam. Wij 
hebben hier wel een aantal spelregels aan verbonden. Welke regels dit zijn vindt 
u op pagina 13 en 15 van dit clubblad. Deze WhatsApp-groep wordt door een be-
heerder onderhouden. 

 

5.  Ledenbestand 
Op 1 januari 2020 hebben we 55 leden waarvan 1 jeugd en 2 gastleden. 

 

6. Jaarverslag secretaris 
Het verslag is een terugblik van de activiteiten van het afgelopen jaar 2019. 

 

7. Jaarverslag ringencommissaris 
Er zijn iets meer ringen besteld dan in 2019. Als je in december jongen hebt, bestel 
de ringen dan in de 1

e
 ronde i.p.v. de 2

e
 ronde vanwege de kerstdrukte. 

 

8. Jaarverslag Penningmeester 
De kas en bank boek zijn doorgenomen. De verhuizing van Plaizier naar de Devel-
ruiters heeft de vereniging ongeveer 1000 euro gekost. De penningmeester was 
toch nog tevreden. 

 

9. Kascontrolecommissie 
De kascommissie waren Jolanda, Tjerd en Simon. Simon nam het woord namens 
de kascommissie. We zijn plezierig ontvangen en alles is netjes gedaan. 
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10. Kascontrolecommissie 2020 
De benoeming voor Kascontrolecommissie voor het komende jaar zijn geworden: 
Fred Beekman, Simon Kooiman en Tjerd Kamphuis. Jolanda werd bedankt voor 
haar inzet. 

 
11. Bestuursverkiezing 
Ook dit jaar is er een bestuurslid aftredend, de penningmeester. Gelukkig is hij 
herkiesbaar voor 3 jaar. 
 
12. Voorstellen bestuur 
Jaaragenda 2020: 

februari lezing door Lou Megens 

Maart lezing Alois Mingeroet. 

April lezing Kees Ligtvoet 

Mei lezing Nelly en Teun. 

* Op zaterdag 26 september is er een babyshow en daarna een barbecue . 

• Week 44 van 27 t/m 31 oktober organiseren we een Regionale tentoonstelling. 

• Ook dit jaar organiseren we een Rayontentoonstelling van 3 t/m 5 december.  

• Op zaterdag 6 juni is er weer een clubuitje naar dierenrijk te Nuenen. 

 
13. Rondvraag 
Er waren geen vragen op deze avond, voor iedereen was alles duidelijk. 
 
14. Huldiging jubilarissen. 
Ook in het nieuwe jaar hebben we weer 3 jubilarissen. 
Dat zijn de heren Bert Lankhuijzen 25 jaar lid van de NBVV. 
Leen Pierneef 25 jaar lid van de Nachtegaal en van de NBVV. Beide heren kregen 
het speldje van de voorzitter Lex Kaptein en van Raymond een mooie bos bloe-
men. En als laatste Marten Klein 50 jaar lid van de NBVV. Hij kreeg ook een 
speldje en een bos bloemen en daarnaast nog applaus van de aanwezige leden. 
Heren gefeliciteerd. 
 
15. Medewerkers bedanken 
Ook werden de dames in het zonnetje gezet. Zij kregen een vvv bon van de voor-
zitter uitgereikt voor hun inzet van het afgelopen jaar. 
 
16. Terugblik bijzondere tentoonstelling 
De huldigingen zijn allemaal gedaan en nu volgt nog een presentatie door Nelly 
van der Waal een terugblik van de Regionale tentoonstelling van oktober 2019. 
Deze mooie presentatie kan je voor 5 euro bestellen bij het bestuur. 
 
17. Nieuwjaarsborrel 
Na de vergadering hadden we nog genoten van een hapje en een drankje. 
Tussen door hebben we nog een kleine verloting gedaan. 
Omstreeks 22.00 uur bedankte de voorzitter de aanwezige leden en tot de  
volgende maand. 
 



 

Februari 2020                                                      6 

 

 



 

Februari 2020                                                      7 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

 Afgelopen donderdag 30 januari jl. is er, tijdens onze Algemene jaarverga-
dering, weer een bestuursverkiezing geweest. Teun v/d Waal was aftre-
dend maar gelukkig stelde hij zich ook weer herkiesbaar.  
Mede door dat er niemand zich heeft aangemeld voor een bestuursfunctie 
is Teun, bij acclamatie, weer voor 3 jaar gekozen. 
Het bestuur is blij dat Teun het bestuur weer compleet houdt. 
 
De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd en 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 
 
 

Spreker Lou Megens 
 

Op de ledenbijeenkomst van 27 februari a.s. zal Lou Megens, bij onze vereniging 
een zeer geziene persoon, ons weer verblijden met één van zijn schitterende lezin-
gen. De lezing van deze keer zal gaan over de Europese Bijeneters en Lou zal dit 
weer op zijn eigen leerzame manier aan ons vertellen. 
 

Dus wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze maand richting de Molenwei 3 te 
Heerjansdam te komen . 

 

LOU EN HET BESTUUR REKENEN OP U! 
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v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
heeft 3 jubilarissen gehuldigd  

tijdens de algemene jaarvergadering 
 
Tijdens de algemene jaarvergadering heeft v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 3 van 
haar leden gehuldigd met hun jubileum. 
 
Marten Klein was afgelopen maand 50 jaar lid van de N.B.v.V. en heeft, uit handen 
van de voorzitter Lex Kaptein de speld mogen ontvangen. Tevens heeft hij uit handen 
van bestuurslid Raymond Sluiter een prachtig boeket bloemen mogen ontvangen. 
 
Bert Lankhuijzen was afgelopen maand eigenlijk 27 jaar lid van de N.B.v.V. maar om-
dat dit niet bekend was bij de vereniging werd hij alsnog gehuldigd met zijn 25 jarig 
jubileum van de N.B.v.V.. Hij mocht de daarbij behorende speld ontvangen van de 
voorzitter Lex Kaptein en een prachtig boeket bloemen van bestuurslid Raymond 
Sluiter. 
 
Als laatste heeft de voorzitter Lex Kaptein Leen Pierneef gehuldigd met zijn 25 jarig 
jubileum van zowel de N.B.v.V. als van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.  
Leen ontving dan ook van de voorzitter 2 spelden en ook een prachtig boeket bloe-
men van bestuurslid Raymond Sluiter. 

Van links naar rechts: Bert Lankhuijzen, Leen Pierneef, Marten Klein en Lex Kaptein 
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info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  
bedankt medewerkers 

Het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft op haar algemene ledenvergadering 
alle medewerkers bedankt voor het afgelopen jaar. 
Zonder de hulp van al deze medewerkers kan een vereniging niet functioneren. 
Natuurlijk zijn er teveel medewerkers om iedereen persoonlijk te bedanken en bij naam en 
toenaam te benoemen maar op deze avond heeft de voorzitter drie dames in het bijzonder 
uitgelicht en deze dames voorzien van een kleine attentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Suzan v/d Waal          Jolanda Wendrich 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
   Nelly v/d Waal 
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Geweldig, zo’n WhatsApp-groep. Maar kan ook geweldig irritant zijn.  
Door de berichtenstroom en de daarbij behorende piepjes en notificaties kom je bijna 
niet meer aan je hobby toe. Met deze regels voor berichten maak je een WhatsApp-
groep weer handig en gebruiksvriendelijk 
 

Laat ik eerst benadrukken dat WhatsApp een goede uitvinding is.  
Je kunt gratis communiceren met anderen. En door een WhatsApp-groep kun je veel 
mensen tegelijkertijd bereiken. Dat is vooral voor onze hobby hartstikke handig. Be-
langrijke informatie kun je makkelijk delen. Bovendien ben je snel up to date over 
een onderwerp. 
 

Helaas is het in de praktijk toch een stuk minder handig. Sterker nog, soms is het 
best vervelend. Bijvoorbeeld als iedereen als een gek berichtjes gaat sturen, en je 
mobiel de hele tijd staat te blinken en te piepen omdat er weer een berichtje is ge-
plaatst. Natuurlijk kun je de meldingen uitzetten. De WhatsApp-groep op stil zetten. 
Maar dan mis je ook de berichtjes die voor je hobby juist heel belangrijk zijn. Dan 
kun je beter regels afspreken. Bijvoorbeeld deze onderstaande regels. 
 

Spelregels 
 

1. Beperk je tot boodschappen die voor de hele groep zijn. 
Wil je iemand anders van de WhatsApp-groep iets persoonlijks vragen? Ben je bij-
voorbeeld benieuwd naar zijn/haar vakantieplannen? Of wil je iets met hem/haar af-
spreken? Gebruik daarvoor dan NIET deze groepsApp, maar stuur een persoonlijk 
appje. Zo houd je zo’n groep zuiver: alleen dingen die iedereen aangaan mogen wor-
den gedeeld. Deze WhatsApp-groep is dus alleen bedoeld om vogel gerelateerde 
vragen/boodschappen te verspreiden. 
 

2. Beperk je tot het onderwerp van de groep 
Deze WhatsApp-groep is bedoeld om te chatten over maar één onderwerp en dat is 
over onze vogelhobby.  Met deze hobby hebben alle leden van de groep iets. Met 
een anderen onderwerpen een stuk minder. Daarom kan het heel storend zijn als 
men daar wel over begint. Worden de leden voor niets gestoord. Wil je iets delen wat 
niet bij het onderwerp past? Stuur dan een persoonlijke WhatsApp naar deze per-
soon. 
 

3. Houd het hobbymatig 
Leuk hoor, grapjes en grollen. Maar in deze vogelhobby WhatsApp-groep maak je 
daardoor al snel een minder fijne indruk. Bovendien kan een grapje al snel verkeerd 
opgevat worden. Vooral als de groep groot is, is er altijd wel eentje die jouw humor 
niet kan waarderen.  
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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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4. Houd op met smileys 
Een groot deel van de berichtjes die naar een app-groep worden gestuurd, bestaat uit 
smileys. Lachende gezichten, huilende gezichten, duimen omhoog, omlaag, taarten, 
ballonnen, de complete feestwinkel komt soms voorbij. Ondertussen blijft de mobiele  
telefoon maar piepen en storen. Het zou al veel schelen als jij daarmee stopt. Weet je 
niets beter dan iets via een smiley te zeggen? Zeg dan niets. 
 

5. Druk niet te snel op enter 
Soms wil je heel enthousiast reageren op een appje, of wil je iets heel graag delen 
met je collega’s. Dat doe je dan zo snel dat je een spelfout maakt. Of je drukt al op 
‘enter’ voordat het bericht klaar is. Hierna moet je nog een bericht sturen, om de spel-
fout te herstellen of het bericht af te maken. Hierdoor worden de groepsleden weer 
gestoord. Dit kun je makkelijk voorkomen door af en toe tot 10 te tellen en het bericht-
je nog even na te lezen voordat je op ‘enter’ drukt. 
 

6. Houd het netjes 
Misschien is dit wel de belangrijkste regel: houd het netjes. Post geen vloeken en 
schuttingtaal. Roddel niet over collega’s, of ze nou in de WhatsApp-groep zitten of 
niet. Maak niemand belachelijk. Voorkom alles wat op digitaal pesten lijkt. Want al 
houd je je perfect aan de regels, als je hier in de fout gaat ben je de WhatsApp-groep 
niet waardig. En mag de beheerder je zo snel mogelijk verwijderen. 
 

7. Deze WhatsApp-groep is niet bedoeld voor 
Deze WhatsApp-groep van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam is niet bedoeld om uw 
ringen via deze App te bestellen of andere verenigingszaken te regelen. Hier zijn an-
dere middelen voor beschikbaar. 
 

8. Verantwoordelijkheid / beheerder 

De persoon die een appje plaatst op de WhatsApp-groep, van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam, is altijd eindverantwoordelijk voor het plaatsen van zijn/haar tekst.  
Er kunnen geen claims ingediend worden bij v.v. De Nachtegaal Heerjansdam of bij 
de beheerder van deze WhatsApp-groep. Bij overtreding van de hier bovenstaande 
regels zal het bestuur van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam de beheerder opdracht 
geven om u uit de WhatsApp-groep van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam te verwijde-
ren. 

 

9. Toetreden tot de WhatsApp-Groep 

U kunt zich via de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
(www.denachtegaalhjd.nl) opgeven om toe te treden tot de WhatsApp-groep van v.v. 
De Nachtegaal Heerjansdam. 
Mocht u later niet meer deel willen nemen aan deze groep kunt u zich altijd zelf ver-
wijderen uit de WhatsApp-groep van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 
Lex Kaptein, voorzitter 
ALV 30 januari 2020 

http://www.denachtegaalhjd.nl
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KWEEKERVARINGEN 
 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, 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 (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 
 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geeft je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op 
bezoek. 
 
GEEFT JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

 

BELANGRIJKE DATA 2020 

  
 

- Donderdag 27 februari 2020 
   Ledenbijeenkomst, spreker Lou Megens 
 
- Donderdag 26 maart 2020 
   Ledenbijeenkomst, spreker Aloïs van Mingeroet 
 
- Donderdag 30 april 2020 
   Ledenbijeenkomst, spreker Kees Ligtvoet 
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhJWC9O3aAhUKKuwKHZXdDewQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbonifatiushb.nl%2Fagenda%2F&psig=AOvVaw1-5PAlCPnhYIjjcBUwTBxQ&ust=1525586749122530
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2020 is bijna alweer twee maanden oud. Vergeet uw Contributie 
niet. LET OP! I.v.m. dat de N.B.v.V. per januari 2020 de contributie met  
€ 2,00 per jaar gaat verhogen zijn wij genoodzaakt onze contributie ook 
met € 2,00 te  verhogen. Deze verhoging heeft de voorzitter in voorgaan-
de ledenbijeenkomsten al eerder kenbaar gemaakt en dit werd door alle  
aanwezige leden goedgekeurd.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2020 over te maken naar 
onze penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

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

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

Zaterdag, 6 juni a.s., met  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam  

naar Dierenrijk Nuenen 
Noteer deze datum alvast in uw agenda 
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 Ringen bestellen 2020 
 

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

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer doen. 
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
Wenst u dat de ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@t-mobilethuis.nl 
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld wor-
den. 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 ringen.  
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 kader van de Flora- en Fau-
nawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden 
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vo-
gelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijlage 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 downloaden 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!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij  
het overmaken uw kweeknummer. 

Er worden alleen compleet 
ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering ná 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering,  
die gehouden zal worden op donderdag  27 februari a.s. om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Spreker Lou Megens 
8. Pauze 
9. Vervolg spreker Lou Megens 
10. Sluiting 
 

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal  
Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 
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