Rekening nr: BE09 0014 5443 3457

Kleurkanarieclub

LAND van AALST

Website: www.landvanaalst.eu
Wetteren, 10 augustus 2020

Beste Sportvriend,
Ten gevolge van de Corona-maatregelen, én om onze gezondheid niet in het gedrang te brengen, kan ook
de vergadering met tafelkeuring, voorzien voor 6 september 2020 in onze vergaderzaal te Serskamp, niet
doorgaan.
Tot onze grote spijt hebben wij ook moeten beslissen om dit jaar geen Tentoonstelling te organiseren.
Wij hopen eind 2020, of begin 2021, toch nog één, of mogelijks twee, vogelbeurzen te kunnen inrichten.
Wij hopen dat jullie, ondanks deze pandemie, toch trouw blijven aan jullie hobby, en wij willen jullie uiteraard de gelegenheid blijven bieden om ringen te bestellen voor jullie vogeltjes! Hierbij dus nogmaals de
formulieren voor de betaling van jullie lidgeld, en het bestellen van ringen.
Wij rekenen op uw begrip voor deze moeilijke situatie!
Hierbij sturen wij jullie ook mededelingen van AOB en KBOF.

Lidgeld en ringenbestelling 2021 - zie bijlage
De ringen, besteld voor eind juni, zijn door ons reeds besteld bij AOB. Er volgen nog 3 groepsbestellingen:
eind september, eind november en eind december. Hou er rekening mee dat, voor ringen besteld vóór 20
december, de vaste kosten 3€ bedragen; voor bestellingen, doorgegeven na 20 december, zien wij ons
genoodzaakt 12€ voor de vaste kosten te rekenen. Bestelling van ringen is slechts mogelijk indien ook het
lidgeld betaald wordt. Voor 2021 bedraagt dit:




Lidgeld met tijdschrift AOB ………………….
Lidgeld zonder tijdschrift AOB …………….
Lidgeld leden buitenland met tijdschrift

28 €
15 €
38 € (EU landen)

Er kunnen uiteraard ringen met andere maten dan de I-maat (2,9mm) voor kleurkanaries besteld worden.
Dit moet, teneinde foutieve bestellingen te voorkomen, expliciet vermeld worden op het formulier. Gelieve
in dit geval ook duidelijk de gewenste ringmaten op te geven. De aanbevolen ringmaten vind je in “De
Vogelwereld” van mei, of op de website van AOB.
Ringen dienen steeds in veelvouden van 10 stuks besteld te worden! De prijs per ring (maat I voor kanaries)
is ongewijzigd gebleven op 0,32€. Grotere maten (vanaf 6,0mm) zijn duurder: 0,42€ per ring.
Vanaf 2020 worden er geen 000-ringen meer geleverd! Hou daar dus rekening mee bij het bepalen van
de grootte van jullie bestelling!
Spoedbestellingen zijn mogelijk, mits hogere prijs voor de ringen en vaste kosten. Gelieve hiervoor de
secretaris te contacteren.
Enkel voor bestellingen, doorgegeven vóór 20 september 2020, is men er zeker van dat de ringen vóór eind
januari 2021 geleverd zullen worden.
Wij vragen met aandrang om bijgevoegd “bestelformulier voor ringen 2021” te gebruiken voor al uw
bestellingen. Dit formulier kan, zoals steeds, afgegeven worden op een vergadering, of opgestuurd
worden naar de secretaris, Marcel Verschueren, hetzij via mail naar verschuerenmarcel01@gmail.com ,
Voorzitter: Luc De Roeck
Meirveld 72, 9340 Lede
Tel: 053 80 19 77
E-mail: lc.deroeck@skynet.be

Secretaris: Marcel Verschueren
Sint Maartenslaan 12, 9890 Gavere
Tel: ++32(0)476 78 34 95
E-mail: verschuerenmarcel01@gmail.com

hetzij per post naar Sint Maartenslaan 12, 9890 Gavere. Wie dus nu zijn/haar ringen wenst te bestellen,
dient het formulier op te sturen naar Marcel, en de betaling via overschrijving te regelen. Het rekeningnummer vindt men in de hoofding.

Ringen voor inlandse vogels
Leden van “Land van Aalst” kunnen eveneens ringen bestellen voor inlandse vogels. Hiervoor gelden echter
strenge regels. Zo moet de kweker die dergelijke ringen bestelt, vooraf een document invullen en ondertekenen. Op de vergaderingen zullen deze documenten ter beschikking zijn van de leden.
Dit formulier vinden jullie ook op de AOB-site:
http://www.aobbel.be/nl/wp-content/uploads/2020/07/Persoonlijk-bestelformulier-Europese-vogels2021-NL.pdf
Voor ringen voor inlandse vogels gelden andere prijzen dan voor kanaries.

Gekweekte kleurslagen
Hierbij gevoegd vindt u ook een lijst (voor zover ons meegedeeld) van de door onze leden gekweekte
kleurslagen. Deze lijst zal, zodra onze nieuwe website klaar is en online staat, ook via deze site geraadpleegd kunnen worden.

Rode Kleurstof:
Er is nog steeds rode kleurstof (beperkte hoeveelheid) beschikbaar voor onze leden. Wie dit wenst moet
zich richten tot Luc De Roeck. Gezien er voorlopig geen vergaderingen meer zijn moet de levering op een
andere veilige wijze gebeuren na afspraak.

Tentoonstelling:
Onze tentoonstelling, voorzien voor 7 tot 10 oktober 2020, zal, zoals hierboven reeds aangegeven, NIET
doorgaan.

Vogelverkoop:
Indien de Corona-maatregelen dit toelaten, zullen wij ook dit jaar een vogelverkoop organiseren voor alle
liefhebbers, en dit op zondag 20 december 2020, van 07.00u tot 12u00 in Zaal Sint Antonius, 9552
Borsbeke (zelfde locatie als de tentoonstelling!). Meer info – en de bevestiging - volgt later.

Verkoopstand LvA op tentoonstelling in Putte (club VvNK, Geel):
VvNK beslist ten laatste midden september of hun show al dan niet doorgaat in 2020.
Zoals eerder beslist op een bestuursvergadering zal, omwille van de kostprijs, Land van Aalst geen stand
meer huren. Indien de tentoonstelling doorgaat, moet iedereen die daar vogels te koop wil aanbieden, zelf
plaats reserveren.

Komende activiteiten
Wij hebben momenteel geen kijk op de evolutie van de pandemie, en verkiezen dus om nu nog geen data
van andere activiteiten mee te delen. Trouwens, zoals vorig jaar reeds meegedeeld, is er geen algemene
vergadering in november/december, aangezien wij dan normaliter de vogelbeurs organiseren.
Momenteel is het nog te vroeg, en te onzeker, om reeds een datum voorop te stellen voor een algemene
vergadering begin 2021. Zodra dit mogelijk is, starten wij uiteraard opnieuw met onze algemene vergaderingen. We houden jullie op de hoogte!

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van “Land van Aalst”

