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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

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

  
 BESTUUR 

   
VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  

  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Tjerd Kamphuis 
      Padova 2                Tjalk 118 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2991 PR  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 0180-628058 
 
 
  
      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 
      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Penningmeester v.v."De Nachtegaal" 
      p/a Tjalk 118 
      2991 PR  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 



 

September 2015                                                  3 

Nieuw seizoen, nieuwe kans 
 
De zomer is weer voorbij en het nieuwe verenigingsseizoen staat weer 
voor de deur. Een seizoen waarin wij een kans krijgen om de districtsten-
toonstelling Zuid-Holland 2015 te mogen organiseren. Laten wij dan ook 
met z’n alle hopen dat de vogelgriep weer geen spelbreker gaat worden. 
Het bestuur en enkele medewerkers zijn al weer druk in de weer om deze 
tentoonstelling te doen laten slagen. 
 
Ook de ledenbijeenkomsten zijn weer gepland voor de laatste maanden 
van dit jaar. Zo hebben wij voor de maanden september en oktober weer 
een interessante ledenbijeenkomst. En in de maand november staat de le-
denbijeenkomst in het teken van de Districtstentoonstelling, welke wij mo-
gen organiseren van 14 t/m 19 december a.s. Wij rekenen dan ook op u, 
want zoals u kunt lezen kunt u de ledenbijeenkomsten niet missen. 
 
Zoals hierboven al genoemd organiseren wij dit jaar de Districtstentoon-
stelling Zuid-Holland 2015. Maar deze show zal plaats niet gehouden wor-
den bij Diervoeders W.L. Plaizier maar in de Sporthal “Den Dam”, Sport-
laan te Heerjansdam. Een schitterende zaal waar het voor de vogels en 
voor u goed vertoeven zal zijn. U begrijpt dat voor zo’n groot spektakel 
veel voorbereiding aan vooraf gaat. Het bestuur, met enkele leden, zijn 
dan ook al druk bezig om alles weer te organiseren. Op de komende le-
denbijeenkomsten wordt u bijgepraat. Echter hebben wij uw hulp hard no-
dig. Niet alleen met vogels, al is dit zeker niet onbelangrijk. Een show zon-
der vogels is geen show. Ook hebben wij uw hulp nu en in de week zelf 
hard nodig. Denk hierbij aan het adverteerders zoeken, opbouwen, vogels 
voeren, inbrengen, voordragen, zaal in orde maken voor de opening, da-
mes die ons willen helpen bij het verkopen van de loten voor het rad van 
avontuur en niet vergeten het uitkooien, opruimen. Als u ons dus enkele 
dagen (of alle dagen) wilt komen helpen zouden wij dit zeer op prijs stel-
len en u kunt hier voor het medewerkersformulier invullen en inleveren tij-
dens onze ledenbijeenkomst. Of u kunt het via de website doorgeven: 
www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl en dan naar “Ons Helpen”. 
Maar dit is lichamelijke arbeid waar voor wij u hulp vragen ook willen wij 
een beroep op u doen om ons financieel te steunen.  
U begrijpt dat een show van deze omvang organiseren veel (heel veel) 
geld kost. Wij vragen dan ook aan u of u zelf eventueel een kwekersadver-
tentie wilt plaatsen in onze catalogus. En of u eens om u heen wilt kijken 
of u niet uw werkgever of als u zelf een eigen bedrijf heeft een advertentie 
kan regelen voor in de catalogus. Prijzen en afmetingen staan verder in dit 
blad. Wij rekenen op u, samen kunnen we deze show tot een goed eind 
brengen. 
Om deze show te promoten hebben wij een speciale website: 
www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl.  
Op deze site staat alle informatie aangaande deze show en zo ook het 
laatste nieuws. Tevens staan hier de reglementen en de inschrijfformulie-
ren op. U kunt zelfs het inschrijfformulier digitaal invullen en opsturen. Zo 
als u kunt lezen proberen wij het u van alle gemakken te voorzien.  
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Als laatste wil ik u dringend oproepen om uw vogelvereniging  
“De Nachtegaal” Heerjansdam niet te vergeten en één of liefst alle leden-
bijeenkomsten te bezoeken. En als u ideeën heeft, geeft het aan ons door. 
U weet samen staan we sterk. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lex Kaptein, 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 

Oproep Districtstentoonstelling  

Zuid-Holland 2015 
 

    Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek. 
Op zaterdag 12 dec., maandag 14 t/m zaterdag 19 dec.  

en op maandag 21 dec. a.s. Al deze dagen kunnen wij hulp gebruiken. 
Wie ons wil komen helpen kan zich opgeven door onderstaand formulier in 

te leveren op de eerst volgende ledenbijeenkomst of via  
 

www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl/Ons helpen 
 
 

 
 

Vul hier je NAW-gegevens in: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geef hier je voorkeur aan: 
 

 

Naam:   

Adres:   

PC / Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

    Zaterdag Maan-
dag 

dinsdag woens-
dag 

donder-
dag 

vrijdag zater-
dag 

maan-
dag 

    12-12 14-12 15-12 16-12 17-12 18-12 19-
12 

21-12 

Och-
tend: 

8:00/12:30                 

Middag: 12:00/18:00                 

Avond: 18:00/22:00 NVT               
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NOTULEN VAN 28 MEI JL. 
 

Er waren op die avond 22 leden aanwezig. 
 
1. Opening 
De vergadering werd om 20.00 uur door de voorzitter geopend en hij 
heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder dhr. Alois van Minge-
roet, die ons deze avond zal verrassen met zijn schitterende verhalen. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 
3. Ingekomen stukken 
Nieuwsbrief samenwerking N.B.v.V. met de A.N.B.v.V. 
Wilt u deze brief en de andere brieven nog eens nalezen kunt u deze vin-
den op de site van Rayon 5 
 
4. Mededelingen 
A. Ledenbestand 
Totaal 55 leden incl. jeugd- en gastleden. 
 
B. Regionale Babyshow 
Onze jaarlijkse regionale babyshow is dit jaar op zaterdag 3 oktober. Ie-
dereen kan zijn of haar jonge vogels gratis brengen en door de keur-
meesters laten beoordelen. 
 
C. Clubuitje 
Zaterdag 30 mei a.s. gaan we naar het ZOO Veldhoven. Om 9:00 uur 
vertrekken we vanaf de Sporthal Den Dam, Sportlaan, Heerjansdam.  
 
D. Terugkoppeling Algemene Vergadering N.B.v.V., 9 mei jl 
* De heren Munniksma en Verburg, beide hoofdbestuurders van de 
N.B.v.V., zijn met 93% van de stemmen voor herkozen. 
* De bond heeft met 91% van de stemmen voor het mandaat gekregen 
om de samenwerking met de A.B.N.v.V. te onderzoeken. 
* De regelgeving omtrent de ringenformulieren voor de Cultuurvogels 
moet worden aangescherpt en worden nageleefd.  
* Er zal eenmalig een verkort vraagprogramma worden uitgegeven door 
de N.B.v.V. 
* Dier en welzijn voor beurzen en tentoonstellingen moeten we scherp in 
de gaten houden en naleven. Dit om voor in de toekomst onze hobby te 
kunnen behouden. 
* Het wordt onderzocht of het mogelijk is om de keurbrieven online aan 
te bieden. 
* Er komt geen TT-agenda in boekvorm uit. U kunt het laatste nieuws 
vinden op de site van de N.B.v.V. 
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5. Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 
De voorzitter vertelde dat alles wat betreft de voorbereidingen op rol-
letjes loopt. Ook worden er enkele sponsoren aangeschreven om dit 
groot spektakel te kunnen financieren. Na de vakantie periode zal er 
meer bekend zijn. Voor meer informatie is er weer een speciale websi-
te gemaakt. www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl 
 
6. Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
 
7. Spreker Alois van Mingeroet 
Voor na een korte pauze kreeg Alois het woord en vertelde ons aan de 
hand van schitterende dia’s, op zijn eigen Belgische wijzen, schitteren-
de verhalen. Iedereen heeft hiervan genoten en na afloop bedankte de 
voorzitter hem dan ook voor deze schitterende lezing. Zeker de moeite 
waard om Alois volgend jaar weer uit te nodigen. 
 
Als laatste wenste de voorzitter iedereen een fijne vakantie. En hoopte 
dat hij iedereen op 24 september mag begroeten op onze eerste le-
denbijeenkomst van het nieuwe seizoen en/of met vogels op onze re-
gionale babyshow op 3 oktober a.s.. 
 
 
De Notulant.  

GROTE VERLOTING 2015 
 
Ook dit jaar hebben wij een grote verloting. De 
trekking is op 19 december a.s.. In het boekje 
zitten 25 loten van € 0,50 per stuk, dus € 
12,50 per boekje. 
Je kunt dit boekje betalen dmv het bedrag 
over te maken naar het ING-rekeningnummer 
Iban: NL11INGB0002252550  
tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal,  
p/a Tjalk 118, 2291 PR Barendrecht. 

 
 
Onder vermelding van: Grote verloting 2015, plus je kweeknummer. 
Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij onze penningmeester 
Tjerd Kamphuis. 
 
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en/of je wilt het ook niet zelf houden zien wij dit boekje 
graag zo spoedig mogelijk terug. 

 
DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING 
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Clubuitje ZOO Veldhoven 
 

Dit jaar hebben wij een clubuitje bedacht naar ZOO Veldhoven, het oude 
NOP Veldhoven. Dit park is twee jaar gelden overgenomen door een va-
der, twee dochters en hun mannen. In deze afgelopen twee jaar is er 

veel veranderd in het park. 
Vele oude en vervallen vogel-
verblijven zijn afgebroken en 
de andere zijn grondig opge-
knapt. Maar het park is zeker 
nog niet klaar, er wordt met 
man en macht gewerkt om 
er een echte dierentuin van 
te maken, met in de hoofdrol 
vogels. Vandaar dat de naam 
ook is veranderd in ZOO 
Veldhoven. Zeker de moeite 
waard om er eens te gaan 
kijken, dachten wij.  
Dus zaterdagmorgen, 30 mei 

jl, om 9:00 uur verzamelde 15 leden zich bij de sporthal Den Dam om 
gezamenlijk af te reizen naar Veldhoven. Na bijna anderhalf uur kwamen 
wij daar aan en werden wij eerst op een lekker bakkie koffie met wat 
lekkers getrakteerd door de penningmeester. 
Nadat dit ons allemaal gesmaakt had stond onze gids te wachten die 
voor ons een rondleiding zou verzorgen. We waren nog geen kwartier 
onderweg toen gooide het weer alles in de war. Het regende niet een 
klein beetje maar …….. Iedereen vluchten naar een droog onderkomen. 
Maar gelukkig na een klein half uurtje kwam de zon weer tevoorschijn en 
werd de rondleiding vervolgt. Omdat onze gids de eigenaar was vertelde 
hij wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurt was in het park en wat hij 
allemaal nog in petto had. Zoals welke dieren hij nog graag wil hebben in 
het park enz enz. Maar gezien de regelgeving blijkt dit allemaal niet zo 
eenvoudig. 
Nadat wij alles te hebben gezien verliet de gids ons weer en werd er 
eerst wat gegeten. Na de lunch was iedereen vrij om te gaan en te 
staan. Enkele wilde nog een keer het park rond en andere gingen direct 
naar huis.  
Tijdens de tweede rondgang werd er ook een inloopvolière aangedaan en 
zoals je op diverse foto’s kunt zien zijn de vogels zeker niet schuw. Het 
zaden werd niet alleen uit je handen maar ook uit de zakjes zelf gretig 
gegeten. Ook de collectie roofvogels is erg groot in het park, een grote 
hobby van de eigenaar. Buiten de ruim 4000 vogels, zijn er ook al diver-
se andere dieren te bewonderen maar deze categorie zal nog verder uit-
gebreid gaan worden. Al met al een park om zeker eens te gaan bezoe-
ken. Om 15:30 uur werd het tijd om weer richting Heerjansdam af te rei-
zen. 
En zo kwam er rond 16:45 uur weer een eind aan een leuke daagje uit 
met v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.  
 

Meer foto’s op de site: www.denachtegaalhjd.nl 
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Nieuwe transportkooitjes  
 

Het bestuur van C.O.M. Ne-
derland heeft besloten om met 
ingang van de komende We-
reldtentoonstelling, die in ja-
nuari 2016 in Porto wordt ge-
organiseerd, alle ingezonden 
vogels tot en met de grootte 
van een Agapornis niet meer 
te vervoeren in transportkis-
ten van hout of ander materi-
aal. Dit betreffen dan zowel de 
transportkisten en kooitjes die 
eigendom zijn van C.O.M. Ne-
derland als van transportkis-
ten en kooitjes die eigendom 
zijn van de inzender. Alleen 
vogelsoorten die groter zijn 
dan een Agapornis worden in 
2016 nog op de gebruikelijke 
wijze vervoerd.  
 
Deze maatregel wordt genomen om zowel ARBO technische regels als in 
het kader van dierenwelzijn.  
Als vervanger voor het van transport van kleine vogelsoorten is gekozen 
voor een kunst-stof transportkooitje met de afmetingen 14 cm hoog, 11 
cm. breed en 20 cm diep. Dit kooitje is aan de achterzijde voorzien van 
twee kunststof bakjes waarin zaad en water kan worden aangebracht. 
Deze achterzijde sluit zodanig dat deze twee bakjes bereikbaar zijn zon-
der dat de vogel ontsnapt. In het transportkooitje is een zitstok aange-
bracht. De voorzijde is uitgevoerd in een kunststof front dat uit het trans-
portkooitje kan worden geschoven om de vogel in het kooitje te plaatsen 
en is voorzien van ventilatieopeningen.  
 
Het transportkooitje wordt oorspronkelijk geleverd door de Italiaanse fir-
ma 2GR, Via Verzelloni 14, 42015 Corregio (RE), Italië en heeft het type-
nummer A 244. Uitgangspunt daarbij is dat de inzenders deze transport-
kooitjes zelf aanschaffen. COM Nederland schaft deze niet aan en stelt 
deze transportkooitjes dus niet beschikbaar. COM Nederland zorgt wel 
voor de benodigde transportrekken.  
 
In het najaar zullen deze transportkooitjes le-verbaar zijn o.a.via:  
 
Wim van de Lustgraaf Distelvink 19 3906 AM VEENENDAAL  
Fa. Heesakkers Kampweg 110a 5469 EX KELDONK  
 
Het bestuur van C.O.M. Nederland  
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Op bezoek bij….. Jaap Zuydeweg 
 

Jaap belde mij op en zei: 
Voorzitter; je moet nu 
eens komen kijken naar 
mij nieuwe vogelruimte. 
Direct een afspraak ge-
maakt en op de afge-
sproken datum en tijd 
ben ik naar Jaap gegaan. 
Eerst werd ik weer ge-
trakteerd op een lekkere 
bak koffie en na deze ge-
nuttigd te hebben wilde 
Jaap graag zijn nieuwe 
vogelverblijf zien. 

 
Het broed gedeelte is opnieuw ingedeeld en is nu overzichtelijker en 
makkelijker schoon te houden, echt een aanwinst. 

 
Trost liet Jaap ook nog enkele jon-
gen forpussen zien (zie foto’s). Hij 
wil deze en nog enkele vogels van 
vorig jaar graag brengen op de dis-
trictstentoonstelling in Heerjans-
dam. 

 
Ik heb wederom met veel plezier 
geluisterd hoe gepassioneerd Jaap 
alles vertelde.  

 
Na ander half uur was Jaap nog niet uit verteld maar was het voor mij 
toch tijd om weer naar huis te gaan. 

 
Jaap, heel veel plezier en  
geluk met het uitvoeren van 
deze prachtige hobby. 
 
Lex Kaptein. 
 
 

Wilt u ook een  
“Op Bezoek Bij…” 

Meldt u zich dan aan bij mij 
voor een afspraak. 
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TT- AGENDA RAYON 5 
 

AFDELING TENTOONSTELLINGEN VAN HET RAYON DORDRECHT 
 

23-24 OKT. v.v. Kraaiennest, Nieuwpoort (N02)  
Het Arsenaal, Buitenhaven 10, Nieuwpoort 
 
29-31 OKT. v.v. Voliere Vrienden, Hendrik-Ido-Ambacht (H37) 
P.V.Luchtbode, Reeweg 89, Hendrik-Ido-Ambacht 
 
05-07 NOV. v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht (Z04) 
Clubgebouw, Uilenvliet 37a, Zwijndrecht 
 
06-07 NOV. v.v. De vogelvriend, Sliedrecht (S05) 
Activiteitencentrum, Thorbeckelaan 110, Sliedrecht 
 
12-14 NOV.  v.v. Vogelvreugd, Hardinxveld (H18) 
Herv.Centrum, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam 
 

13-14 NOV. v.v. Ons Genoegen, Ameide (A20)   
Camping De Koekoek, Lekdijk 47, Tienhoven 
 
19-21 NOV. v.v. Gorinchem e/o, Gorinchem (G29) 
Dorpshuis De Lindehof, Spikse Kwekdijk 53, Spijk (gem.Lingewaal) 
 
19-21 NOV. v.v. De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland (N15) 
Gebouw De Bark, Veerweg 6, Nieuw-Lekkerland 
 
26-28 NOV.  v.v. Witroka, Ridderkerk (R40) 
Clubgebouw Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk 
 
26-28 NOV. v.v. De Edelzangers, Groot-Ammers (G16) 
Tuincentrum Provincia, Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers 
 
Rayontentoonstelling “De Drechtstreekcup” 2015 
03-05 DEC.  v.v. De Voliere, Dordrecht (D05) 
PV De Luchtbode, Gravensingel 108/110, Dordrecht 
 
Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 
17-19 DEC. v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam (H79) 
Sporthal De Dam, Sportlaan 8, Heerjansdam 
 
Meer informatie: www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl 
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Ringen bestellen 2016 
 

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: 01 april - 15 mei 2015 (verstreken) levering na: 1 okt.2015 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2015   levering na: 15 dec.2015 
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2016   levering na: 1 april 2016 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2016   levering na: 15 mei 2016 

 

De bestelformulieren voor 2016 zijn te downloaden van de 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. 
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BELANGRIJKE DATA 2015 

 

- Donderdag 24 september 2015 

ledenbijeenkomst 
  

- Donderdag 29 oktober 2015 

Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 3 oktober 2015 

Regionale Babyshow 

 

- Donderdag 26 november 2015 

Bespreking Districtstentoonstelling 2015 

 

- Week 51 van 14 t/m 19 december 2015 

Districtstentoonstelling. 
 

Noteer deze  
ledenbijeenkomsten  

alvast in je agenda! 

Ringen nieuws  
 

Met ingang van ronde 1 voor 2016 gaat er wat veranderen.  
 

Vooruit lopend op de wet Dieren & Welzijn, heeft het hoofdbestuur van 
de NBvV en het overkoepelend orgaan met toezicht op het uitbrengen 
van vogel-poot ringen, besloten alleen ringen voor beschermde vogels te 
verstrekken, als de officiële bestellijst op het bondsbureau is bezorgd. 
Scannen mag niet !  
 

Dit houdt dus in, dat de ringencommissaris uw bestellijst eerst op moet 
sturen per post naar Bergen op Zoom en dan wordt de productie voor uw 
ringen in gang gezet.  
 

Bestelt dus op tijd en denk goed na over uw bestelling. Als u direct met 
de bestelling voor gewone ringen besteld, scheelt u dat 1 X € 2,50 aan-
maakkosten en dat zijn toch weer 12 ringen.  
 

Bij het formulier voor beschermde vogels, moet uw BSN nummer, hand-
tekening en datum zijn ingevuld en over welke ronde het gaat.  
Let hier dus altijd goed op, anders wordt het niet in behandeling geno-
men.  
 

Voor meer informatie: Martin Versteeg, martin.versteeg@upcmail.nl 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  24 september a.s. om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” 
aan de Sportlaan te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

1.   Opening 

2.   Notulen vorige vergadering 

3.   Ingekomen stukken 

4.   Mededelingen. 

5.   Regionale Babyshow 2015 

6.   Districtstentoonstelling 2015 

7.   Bondsmededelingen 

8.   Rondvraag 

9.   Pauze 
10. Bespreking Kweekresultaten 

11. Sluiting 

 

 

U komt toch ook? 
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