
   

 

 

al meer dan 50 jaar een b(l)oeiende vereniging... 

Nieuwsbrief van de Vogelvereniging “Zanglust” te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar. 

UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST Nieuwsbrief 42, mei 2015 

 

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bij-

wonen van onze Ledenbijeenkomst welke gehouden 

wordt op woensdag 6 mei a.s. in het Verenigings-

gebouw De Arne Radermacherstraat 32 Arnemui-

den aanvang: 19.30 uur. Op deze avond krijgt u tips 

voor het optimaal brengen van vogels op de TT. De 

presentatie wordt verzorgd door Erwin Lens. Zeker 

de moeite waard om deze avond te bezoeken.  

  

Ringen bestellen bij Wim Moerdijk, Ronde 1, voor 

05 mei a.s. of op de ledenvergadering van 06 mei 

a.s. uitleveren na 01 oktober 2015.                    

Email: ringencommissaris@zanglust-arnemuiden.nl  

Tel. 0118-602509. Betaling graag op rekening-

nummer NL32RABO0155938037 t.n.v. Zanglust 

Arnemuiden of aan Wim Moerdijk. Betalen via 

machtiging op het bestelformulier kan niet voor le-

den van Zanglust, dit geldt alleen voor verspreide 

leden of mensen die geen lid van een vereniging 

zijn. Bij onduidelijkheden neem contact op met 

Wim Moerdijk.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

AGENDA Ledenbijeenkomst 

Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden zal wor-

den op woensdag 6 mei a,.s. Verenigingsgebouw De Arne 

Radermacherstraat 32 Arnemuiden Aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Notulen vorige ledenbijeenkomst (zie bijlage) 

3. Ingekomen stukken 

4. Lezing, Vogels brengen in Topform Erwin Lens 

5.  Pauze met verloting  

6. Vervolg lezing Erwin Lens 

7. Rondvraag  

8. 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 

Alle stemmers op Vogelvereniging Zanglust hartelijk 

dank. We hebben van de Rabo Clubkas Campagne een 

mooi bedrag van 425,68 Euro. Kunnen we goed ge-

bruiken. Als u klant en nog geen lid bent bij de Rabo-

bank meldt u aan, dan kunt u volgend jaar ook stem-

men. Lidmaatschap is gratis. Neem contact op met 

de Rabobank. 

Momenten om vast te leggen  !!! 

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!   

Rabo Clubkas Campagne 2015 


