Nieuwsbrief van de Vogelvereniging"Zanglust" te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar al meer dan 50 jaar een
b(l)oeiende vereniging.
Nieuwsbrief 59 november 2017

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze ledenbijeenkomst op
woensdag 15 november 2017 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne,
Rademacherstraat 32 Arnemuiden
1- Opening
2- Notulen vorige vergadering zijn niet gemaakt omdat er een film is vertoond en Peter
heeft informatie verstrekt over de ingezonden vogels op onze komende ITT.
3- Ingekomen stukken
4- Nabespreking ITT 2016
5- lezing door Huub Vervest over Europese vogels, Afrikaanse cini’s, rode Kardinalen,
Roodoorbuulbuuls, Boliviaanse Bergkardinaal en Shamalijsters .
6- Pauze met verloting
7- Vervolg lezing
8- Rondvraag
9- Sluiting
Beste leden van Vogelvereniging “zanglust”even een terugblik op onze 32e I.T.T.
Na een redelijk moeizame start, (er waren maar weinig vrijwilligers om te helpen)
kwam het na het rond sturen van een e-mail toch aardig opgang.
Het opbouwen verliep dan ook voorspoedig zo ook de inbreng van de vogels en de
keuring.
Ook voor het voeren waren er mensen genoeg.
De grote verloting verliep weer iets minder, niet alle loten werden verkocht er kwamen
zelfs lotenboekjes terug waar niet één lootje uit was, dit was voor ons dan ook zeer
teleurstellend.
Het verdere verloop van onze I.T.T. was geweldig alles verliep op rolletjes, zodat we
terug kunnen zien op een prachtige week met elkaar.
Namens mij en mijn mede bestuursleden iedereen hartelijk dank voor de inzet.
Met vriendelijke groet Martien Meedendorp
Nieuwe leden: Jaap Tramper uit Arnemuiden, Joost Wattel uit Colijnsplaat en Mike Kooi
uit Middelburg

Uitnodiging jaarlijkse Feestavond
Op 8 december wordt onze jaarlijkse feestavond gehouden in het verenigingsgebouw
de Arne. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. De prijzen van de ondelinge TT
worden uitgereikt.
We hopen op een gezellige avond.
U kunt zich aanmelden bij Martien Meedendorp 0118-602592, voorzitter@zanglustarnemuiden.nl of Jos Ventevogel 0118 601261, secretaris@zanglust.nl
Opgeven tot 1 december, zaal open om 19.00 uur, we starten om 19.30 uur.
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari 2017
Op 3 januari 2018 bent u van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie in het
verenigingsgebouw de Arne, aanvang 19.30 uur.

Bestelformulier ringen 2018 derde ronde
Uiterlijk inleveren bij Wim Moerdijk voor 20 januari 2018

