
 

Nieuwsbrief van de Vogelvereniging"Zanglust" te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar al meer dan 50 jaar een  

      b(l)oeiende vereniging. 

                                                                                          Nieuwsbrief 63 mei 2018 

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze ledenvergadering op 
woensdag  9 mei 2018 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne, 
Rademacherstraat 32 Arnemuiden 
 
1- Opening 
2- Notulen vorige vergadering 22 maart 2018 
3- Ingekomen stukken 
4- Lezing door  Kees Diepstraten over vogelvoer ( gesponsord door Witte Molen) 

5- Pauze met verloting 
6-Vervolg lezing 
7- Rondvraag 
8-Sluiting 
 
Notulen vorige vergadering. 
 

 

Verslag van de jaarvergadering van 22 maart 2018 
Aanwezig 22 leden. 
Afwezig: Gerard van Belzen en Bert van de Ketterij. 
 
Martien opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige vergadering 
Ingekomen stukken: Jaarverslag van de Bond en uitnodiging voor de district vergadering. 
Verder hebben we een uitnodiging ontvangen van Intra Tuin, zij houden op 6 oktober 
een dag waarin de dieren centraal staan. Onze vereniging is uitgenodigd om daar onze 
vereniging te promoten. Martien vraagt of er leden zijn die hieraan hun bijdrage willen 
leveren. Het bestuur wil hier wel aan meewerken. 
Jaarverslag van de secretaris, Jos leest het verslag voor.  
Jaarverslag van de Penningmeester, Johan geeft een toelichting op het financieel verslag. 
Afgelopen jaar hebben we een goed jaar gehad met een positief resultaat. Dit komt 
voornamelijk door dat de TT zeer goed is verlopen.  



 

Ringen bestellen 
 
Bestelformulier ringen  4e  ronde uiterlijk inleveren 5 mei 2018 bij Wim Moerdijk 
 

 

De kas is gecontroleerd door Bert van de Ketterij en Jacco Stroo en in orde bevonden. 
Volgend jaar zal deze gecontroleerd worden door Hans van Gurp samen met Bert van de 
Ketterij. 
Bestuursverkiezing: Johan en Wim zijn aftredend en herkiesbaar, beiden worden 
herkozen. Verder hebben we nog steeds 1 vacature in het bestuur. We hopen dat er 
iemand zich aanmeld om het bestuur compleet te maken. 
Beleid Bestuur:  Martien vraagt de aanwezige leden hoe zij vinden dat het gaat binnen 
onze vereniging. Hij wil graag weten of er zaken verandert moeten worden of dat we op 
dezelfde voet verder moeten gaan.  
Er is wel behoefde aan een goede lezing, dit zou bijvoorbeeld met een andere verenging 
gedaan kunnen worden om de kosten te drukken. Marien Pleijte wil best nog wel eens 
een lezing geven maar heeft op dit moment geen tijd. De heer de Zwart wordt genoemd 
maar die komt binnenkort al naar Souburg. 
Ad van Glabbeek vraagt of er een leuning gemaakt kan worden bij de trap van het 
podium.  
Bestuur heeft gesproken met een het bestuur van Souburg om samen de TT te gaan 
organiseren.  Dit heeft plaats gevonden op verzoek van Souburg. Het was een positief 
gesprek, binnenkort vind er een tweede gesprek plaats.  Martien vraagt  de leden wat zij 
hiervan vinden. De aanwezige leden staan hier positief tegenover.  
Pauze met verloting 
Film van onze ITT uit 1999 en een film van vogels uit Afrika. 
Rondvraag, hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
Martien meld dat afgelopen week onze oud voorzitter en oprichter van onze vereniging 
Gerrit de Bie is overleden, daarna sluit hij om 22.30 de vergadering. 
 


