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Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bijwonen van 

onze Jaarvergadering welke gehouden wordt op dinsdag 18 

maart a.s. in het Clubgebouw van de Duivenvereniging Li-

onstraat 9B Arnemuiden aanvang: 19.30 uur . Voor de Pauze 

zal het verslag van secretaris, penningmeester en beleid be-

stuur worden behandeld. Aftredend en herkiesbaar:  Martin 

Meedendorp, Piet Pleijte en Arjen Poortvliet, U kunt zich tot 

18 maart  aanmelden als kandidaat bestuurslid.   

Na de vergadering een lezing van Dierenkliniek 

Hulst dierenarts Aerts, zal ziekten en preventie  

bij vogels behandelen. Het is een onderwerp wat 

voor veel leden leerzaam zal zijn. Wij hopen u op 

deze avond te ontmoeten. En u weet het, nieuwe 

kandidaat bestuursleden van harte welkom 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

AGENDA Jaarvergadering 

Agenda voor de Jaarvergadering welke gehouden zal wor-

den op dinsdag 18 maart a,.s. Clubgebouw Duivenvereni-

ging. Lionstraat 9B Arnemuiden. Aanvang 19.30 uur. 

Opening 

1. Notulen vorige ledenbijeenkomst (zie bijlage) 

2. Ingekomen stukken 

4.   Kascontrolecommissie doet verslag 

5.   Jaarverslag Secretaris 

6. Jaarverslag Penningmeester 

7. Bestuursverkiezing / Beleid bestuur 

8. Pauze met verloting  

9. Lezing Dr. Aerts. 

10. Rondvraag en Sluiting 

Nieuwsbrief via E-Mail  

Heeft u een E-Mail adres wat wij nog niet weten geef het 

aan ons door. Dan zorgen wij dat u de Nieuwsbrief en No-

tulen netjes digitaal krijgt aangeleverd. Wijzigingen van 

E-Mail adres ook a.u.b doorgeven 

 

 

 

 

Ringen bestellen 

Vierde ronde Ringen bestellen tot  30 maart. 

Bestellen bij Wim Moerdijk, kijk op de Website 

voor bestelformulier, mailen kan ook  

ringencommissaris@zanglust-arnemuiden.nl 

Parkieten Speciaalclub Midden Zeeland bestaat 25 jaar. 

Op 25 april organiseren zij een Roofvogelshow, leden en 

niet leden welkom.Toegang Gratis. Aanvang 19.00 uur. 

De Meiboom, Kerkpolder 30 Krabbendijke (25-4-14) 

Help onze vereniging financieel door uw stem 

Vanaf 3 tot en met 14 april a.s. is het weer zo-

ver er is 150.000 Euro te verdelen. U heeft 5 

stemmen, stem op onze vereniging. Bijv Dank. 

Wij kijken uit naar uw komst  !!! 

kijk voor meer informatie ook eens op onze site: http://www.zanglust-arnemuiden.nl 

DAGELIJKS BESTUUR: 

Voorzitter: M.P. Meedendorp, Tel: 0118 – 602592                                                              

Secretaris: W.J. van Belzen, Tel: 0118 - 636258                                                                  

Penningmeester: J. den Haan, Tel. 0118-217277                                               

Ringencommissaris: W. Moerdijk Tel: 0118 - 602509                                                           

Geen nieuwsbrief ontvangen? Vertel het ons!   

Roofvogelshow 

Rabo Clubkas Campagne 2014 


