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UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bijwonen van

woensdag 18 november, aanvang 19.30 uur a.s.in Verenigingsgebouw De Arne, Radermachterstraat 32
Arnemuiden. Op deze avond een lezing door het
Zeeuwse Landschap, met als onderwerp “De natuur in Zeeland”, haar typische waarden en hoe
wij deze in stand zien te houden met veel aandacht voor vogels in onze provincie.
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AGENDA Ledenbijeenkomst
Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden zal worden op woensdag 18 november a,.s. in Verenigingsgebouw De
Arne, Radermacherstraat 32 Arnemuiden
1.

Opening

2. Notulen vorige ledenbijeenkomst (zie bijlage)
3. Ingekomen stukken

4. Lezing Zeeuws Landschap
5. Pauze

Ringen Bestellen op bestelformulier 2015

6. Vervolg Lezing

Ringen bestellen tot 31 januari 2016, Bij onze ringencommissaris Wim Moerdijk’.

7. Rondvraag
8. Sluiting

ITT was weer een succes!
De 30e Internationale Tentoonstelling is prima verlopen. Er
waren 1090 vogels ingeschreven. Het was heel de week gezellig druk. De verloting was ook een groot succes. Want
zonder verloting zou het financieel niet georganiseerd kunnen worden. Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Van ‘s morgens tot ‘s avonds waren
ze in de weer om alles in goede banen te leiden. Dank en
nogmaals dank. Zonder jullie inzet zou het niet gaan. Jullie
hebben ervoor gezorgd dat het een succes is geworden.

Ons oudste lid Johannes van Belzen opent
de 30e Internationale
tentoonstelling.

Feestavond vrijdag 11 december 2015
Vrijdag 11december a.s. zal onze jaarlijkse feestavond worden gehouden in De Arne U wordt hiervoor
van harte uitgenodigd. Deze avond worden weer diverse
leuke spelletjes gespeeld. De Klassementsprijzen van de
Onderlinge TT worden uitgereikt, zaal open om 19.00
uur. Indien u uw prijs niet kan ophalen laat dan iemand
anders uw prijs ophalen. Niet opgehaalde prijzen worden
verloot. U kunt zich voor de feestavond opgeven bij Martien Meedendorp (0118-602592) of Wim van Belzen (0118
-636258). U kunt natuurlijk ook het aanmeldingsstrookje
(bijlage) invullen en afgeven op de vergadering. Mailen
mag ook. Martien :voorzitter@zanglust-arnemuiden.nl
of Wim, secretaris@zanglust
-arnemuiden.nl. Tot dinsdag
1 december is aanmelden
mogelijk. Het wordt vast
weer heel gezellig. Geef u
tijdig op.

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