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Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bij-

wonen van onze Jaarvergadering welke gehouden 

wordt op woensdag 25 maart a.s. in het Vereni-

gingsgebouw De Arne Radermacherstraat 32 Ar-

nemuiden aanvang: 19.30 uur . Voor de Pauze zal 

het verslag van secretaris, penningmeester en beleid 

bestuur worden behandeld. Aftredend en herkies-

baar: Wim Moerdijk en Johan den Haan. Door 

drukke werkzaamheden legt Arjen Poortvliet zijn 

functie neer. U kunt zich tot 25 maart  aanmel-

den als kandidaat bestuurslid.  Wij hebben u no-

dig!  Na de vergadering een lezing over het houden 

van  Caiques door ons lid Marien Pleijte. Marien 

heeft al vele jaren ervaring met het houden en kwe-

ken van deze vogels. Jaren geleden bracht hij de 

eerste eigen kweek naar de Tentoonstelling. Het 

wordt vast een interessante avond. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

AGENDA Jaarvergadering 

Agenda voor de Jaarvergadering welke gehouden zal wor-

den op woensdag 25 maart a,.s. Verenigingsgebouw De Ar-

ne Radermacherstraat 32 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 Marien Pleijte. 

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 

Ringen bestellen bij Wim Moerdijk, Ronde 1, voor 

05 mei a.s. uitleveren na 01 oktober.Email: rin-

gencommissaris@zanglust-arnemuiden.nl. Tel. 

0118-602509. 

De Rabo Clubkas Campagne komt er weer aan.  Er is 

125000 euro te verdelen. Elk Rabo bank lid krijgt 5 

stemmen. U mag maximaal 2 stemmen aan een vere-

niging of stichting geven. Er kan gestemd worden van 

2 tot 14 april. Laat je stem niet verloren gaan en 

stem op de Vogelvereniging Zanglust. 

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 


