Kleurkanarieclub

LAND van AALST

Rekening nr: BE09 0014 5443 3457
Website: www.landvanaalst.eu

Lidgeld & bestelling ringen 2021
De groepsbestelling van ringen voor kanaries en exoten gebeurt vier maal per jaar: eind juni, eind
september, eind november en een laatste keer midden december (na de vogelbeurs). Teneinde dit vlot
te kunnen laten verlopen, moeten wij de bestelling én de betaling ontvangen hebben vóór 20 juni 2020,
vóór 20 september 2020, vóór 20 oktober of vóór 20 december 2020. Bij die bestellingen wordt een
vaste administratiekost van 3 € aangerekend. De bestelling en betaling kan onder andere geregeld
worden op de vergadering van 6 september 2020, ter gelegenheid van de tentoonstelling van “Land
van Aalst”, of op de vogelbeurs.
Of, uiteraard, door het opsturen van het formulier én de betaling van de bestelling op het in hoofding
vermeld rekeningnummer.
Wij dienen er evenwel op te wijzen dat het absoluut niet zeker is dat de ringen, besteld met de vierde
groepsbestelling (na 20 december) tegen de vergadering van maart beschikbaar zullen zijn!
Voor alle bestellingen, doorgegeven na 20 december 2020, zien wij ons verplicht 12 € aan te
rekenen als vaste kost. Immers, dit zijn meestal bestellingen voor één, hooguit twee leden, en wij
moeten hiervoor evenveel verzendingskosten betalen als voor de groepsbestellingen.
Ringen kunnen slechts besteld worden per tiental, als ook het lidgeld voor 2021 betaald is.
In ieder geval vragen wij u ons het “bestelformulier voor ringen” volledig ingevuld te bezorgen,
hetzij op één van de vergaderingen, op de tentoonstelling of vogelbeurs, hetzij via de post of als
attachment aan een E-mail. Dit formulier vindt u hierbij gevoegd, of als file “bestelformulier voor
ringen 2021”, beschikbaar via de website.
De laatste tijd krijgen wij ook regelmatig vragen over de ringmaten: AOB raadt, voor kleurkanaries, de
ringmaat “I” of 2,9mm aan. Wie een andere ringmaat wenst te gebruiken voor zijn/haar kleurkanaries,
kan dit uiteraard – op eigen verantwoordelijkheid doen. Men dient dan expliciet de gewenste ringmaat
op te geven.
Hou er rekening mee dat de nummering van de ringen automatisch gebeurt, per ringmaat. Het is dus
niet mogelijk om bijvoorbeeld ringen “I” met nummers 1 tot 200 te vragen, én gelijktijdig (of later) ringen
“K” met nummers 201 tot 300.
Andere ringmaten (niet voor kleurkanaries) kunnen natuurlijk ook besteld worden – gelieve dit duidelijk,
én apart, te vermelden. Gelieve ook de gewenste ringmaten duidelijk op te geven! De voorgeschreven ringmaten vindt men terug in “De Vogelwereld” van mei, of op de site van AOB.
Leden die ringen wensen te bestellen voor inlandse vogels dienen, vooraleer de bestelling kan
doorgegeven worden, een document in te vullen en te ondertekenen. Dit document zal ter
beschikking zijn op de vergaderingen van de club. Voor deze ringen gelden ook andere prijzen; gelieve
ons hiervoor te contacteren. Voor de bestelling van ringen voor inlandse vogels dienen eveneens de
hierboven vermelde kosten voor administratie betaald te worden. Het gaat immers, ook voor ons, om
een volledig aparte bestelling, met apart te betalen kosten.
De ringen kunnen afgehaald worden op de vergaderingen, op de tentoonstelling, of ter gelegenheid van
de vogelverkoop. Wij zijn ook bereid, voor wie dit wenst, de ringen per post op te sturen (eigen risico),
mits op voorhand de verzendingskosten te betalen. Duid dit ook aan op het bestelformulier. Deze
kosten bedragen 5 € voor een gewone, en 12 € voor een aangetekende zending.
Latere bestellingen kunnen, rekening houdend met de vermelde hogere vaste kosten, gebeuren bij de
secretaris: Verschueren Marcel, Sint Maartenslaan 12, 9890 Asper -Tel 0476/78.34.95 – E-mail
verschuerenmarcel01@gmail.com
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Lidgeld en Bestelformulier voor ringen 2021
Stamnummer: KA ……
Naam: …………………………………………………. Voornaam: …………………………..
Straat: ………………………………………………….. Nr: ………………
Postnummer: ……...

Gemeente: ………………………..

Tel/GSM: …………………………

E-mail: ………………………………………………

Lidgeld LVA : zonder tijdschrift AOB
met tijdschrift AOB
met tijdschrift Nederland / France

:
:
:

15 €
28€
38€

€

Geanodiseerde ringen kleur (voor kanaries):Stukprijs per ring 0.32€
Ringmaat I – 2,9mm (aanbevolen door AOB) ……

€

Ringmaat J – 3,0mm

……

€

Ringmaat K – 3,1mm

……

€

000 ringen (tot 5,5mm): …. Ringen stukprijs aan 0,55 €

€

Vaste kosten ringenbestelling
vóór 20 december 2020: 3 €
latere bestellingen:

€

12 €

Andere ringen dan voor kanaries: (ringmaten* aub specificeren!)

€

Ringen voor Europese vogels (tot 5,5mm): …. Ringen stukprijs aan 0,47 €

€

Geëigend formulier invullen!
Bezorgen van de ringen:
- afhalen op een vergadering: gratis
- naar huis opsturen – gewone zending 5 €, aangetekend 12 €:

€
Totaal:

€

*Voor de te gebruiken ringmaten verwijzen wij naar “De Vogelwereld” (normaal verschijnt de lijst in
het nummer van mei), of naar de AOB-website
* Ringen kunnen slechts besteld worden, na betaling van het lidgeld voor 2021 .

