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Leusden, 25 februari 2015

Beste Vogelvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst van 11 maart 2015. De bijeenkomst wordt
gehouden in zaal stichting de Til, Hamersveldseweg 30 Leusden.

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Samenstelling commissie TT 2015

4.

Rondvraag

5.

Lezing Kombucha voor de vogels.

Wij hopen dan ook op uw komst naar De Til.
Graag tot ziens op woensdag 11 maart 2015 in De Til
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.45 uur
De koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom, afd. 29
Bankrelatie: Rabobank Leusden en omstreken, Rekening nr. NL60RABO0302296662
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32116866
Homepage:
Email:

www.vogelvriendenleusden.nl
secretaris@vogelvriendenleusden.nl

Notulen algemene ledenvergadering 11-02-2015
Aanwezig 17 leden.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Tevens bedankt hij de vrijwilligers die hebben geholpen met het opruimen van de zolder.
2. Vaststellen agenda:
Er is een toevoeging voor de agenda namelijk het jaarverslag van de ringencommissaris.
3. Ingekomen stukken:
Er zijn 4 liefhebbers die meegedaan hebben aan de wereldshow in Rosmalen
Jan v/d Belt.
Ton Lammers.
Johan Evers haalde een bronzen medaille met een border.
Geert Jager haalde een gouden medaille met een stam maskergrijze zebravinken.
Alle inzenders worden gefeliciteerd met de behaalde punten.
28 April is de voorjaarsvergadering Ruud gaat samen met Gerwin hier naar toe.
Ruud stelt zolang er nog geen secretaris is zijn adres beschikbaar om post te blijven ontvangen
bijvoorbeeld van de bond.
De Til heeft een prijsverhoging doorgevoerd dit is voor de TT (1 zaal) 275 euro geworden en
voor de Amersfoortse (2 zalen)is dat 525 euro geworden.
4. Bestuurverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Hans van Rooijen
Gerwin Kuppens
Aftredend:
Bertus Blad
Jan v/d Belt stelt zich kiesbaar.
Hans, Gerwin en Jan worden zonder bezwaar gekozen.
5. Verslagen:
- Jaarverslag secretaris hier waren geen op of aanmerkingen over.
-Jaarverslag Penningmeester hier waren geen op of aanmerkingen over.
-Jaarverslag ringencommissaris totaal 2495 ringen hier waren geen op of aanmerkingen over.
-verslag kascontrolecommissie:
Ben Voskuilen en Jan-Willem van Wijk hebben de boeken ingezien en hebben geen verschillen
geconstateerd en vonden dat alles netjes verzorgd was en geven het advies om de
penningmeester te dechargeren de voorzitter tekent hiervoor.
Kascontrolecommissie voor 2015 is Ben Voskuilen en Jos Smink reserve is Ruud Schimmel.
6. Voorstel bestuur:
Doordat Vogelvaria gestopt is willen we een voorstel doen om een regioshow te gaan
organiseren in plaats van het Amersfoorts kampioenschap met de wetenschap dat de tweede zaal
niet alle dagen beschikbaar is maar wel voor de belangrijkste momenten,
Jan v/d Belt vult nog aan dat als we dit jaarlijks gaan organiseren we dit het beste rond 5
december kunnen doen omdat we dan niemand in de weg zitten.
De leden stemmen met meerderheid in om dit jaar een regioshow te organiseren.

7. Jaarprogramma:
Het programma voor 2015 word vastgesteld:
11-2
11-3
8-4
13-5
10-6
9-9
14-10
11-11
4,5 en 6 dec
9-12

Algemene ledenvergadering
Lezing Hans over Kombucha bij vogels
Lezing Hans Veurink over Boerenlandvogels
kaartavond
Lezing dierenarts Verstappen
Quiz van Ben Voskuilen
Eigen vogelkeuring
In het teken van de TT
TT
kerst/prijsuitreiking

8. Rondvraag:
Jan v/d Belt geeft te kennen dat de vrouw van Jan Schulte is overleden.
Ton vraagt of de verloting een succes was: met verloting minder bezetting nodig dan tombola en
de opbrengst was vergelijkbaar dus positief.
Jos vraagt of er nog leden zijn die de vragenlijst omtrent de ontwikkelingen voor dierenhouderij
hebben ingevuld dit word door meerdere leden bevestigd.
9. Sluiting:
Voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

