Rekening nr: BE09 0014 5443 3457

Kleurkanarieclub

LAND van AALST

Website: www.landvanaalst.eu
Wetteren, 10 augustus 2018

Beste Sportvriend,
Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Kleurkanarieclub ”Land van
Aalst” die doorgaat op:

Zondag 9 september 2018 om 09u30
In zaal “EENDRACHT”, Dorpstraat 48, 9260 Serskamp (Wichelen)

Programma:
Naar jaarlijkse gewoonte gaat op deze vergadering de technische bespreking door van door de
liefhebbers meegebrachte vogels. Enkele ervaren keurders zullen de vogels bespreken met aanduiding
van de positieve en negatieve eigenschappen en voorstellen tot verbetering van de kwaliteit.
Liefhebbers worden verzocht zelf vogels ter bespreking mee te brengen.
Doch: moest de verplaatsing of het verzamelen van vogels ten gevolge van één of andere ziekte (er is
momenteel een, weliswaar klein, probleem met de ziekte van Newcastle) verboden zijn, dan zorgen wij
voor een interessante voordracht!

Lidgeld en ringenbestelling 2019 - zie bijlage
De eerste groepsbestelling van ringen is gebeurd eind juni, de tweede zal doorgegeven worden vóór eind
september. In bijlage vindt men het formulier voor deze bestelling, alsmede voor het betalen van het
lidgeld. Bestelling van ringen is slechts mogelijk indien ook het lidgeld betaald wordt. Het lidgeld bedraagt:




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

28 €
15 €
38 € (EU landen)

Er kunnen uiteraard andere maten dan de I-maat (2,9mm) voor kleurkanaries besteld worden; dit moet,
teneinde foutieve bestellingen te voorkomen, expliciet vermeld worden.
Enkel bij bestelling vóór 20 september 2018 is men er zeker van dat de ringen vóór eind januari 2019
geleverd zullen worden.
Wij vragen (nogmaals) met aandrang om bijgevoegd “bestelformulier voor ringen 2019” ingevuld mee te
brengen naar de vergadering, of op te sturen naar Luc De Backer, hetzij via mail naar
lucdb.lva@gmail.com , hetzij per post naar Putstraat 32, 9230 Wetteren.

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 voor de leden.
Voorzitter: Luc De Roeck
Meirveld 72, 9340 Lede
Tel: 053 80 19 77
E-mail: luc.deroeck@hotmail.com

Secretariaat: Luc De Backer
Putstraat 32, 9230 Wetteren
Tel: 09 369 84 71
E-mail: lucdb.lva@gmail.com

Voor ringen voor inlandse vogels gelden andere prijzen dan voor kanaries.

Gekweekte kleurslagen
De lijst met de door onze leden gekweekte kleurslagen kan geraadpleegd worden via onze website.

Rode Kleurstof:
Er is nog steeds rode kleurstof (beperkte hoeveelheid) beschikbaar voor onze leden. Wie zulks wenst kan er
aanschaffen op deze vergadering.

Tentoonstelling:
Onze jaarlijkse tentoonstelling gaat dit jaar door van 10 tot 14 oktober 2018 in de gewone zaal in Borsbeke.
Leden die willen komen helpen bij de opbouw (9 oktober), de inkorving (10 oktober), de keuring (11 oktober) en/of de uitkorving (14 oktober), worden verzocht hun naam aan het secretariaat mee te delen.
Het tentoonstellingsreglement, de modaliteiten voor deelname en de reeksindelingen zullen eind augustus
beschikbaar zijn op de website van de club, en via de post rondgestuurd worden.

Vogelverkoop:
Evenals vorig jaar organiseren wij ook dit jaar een vogelverkoop voor alle liefhebbers, en dit op zaterdag 8
december 2018 van 07.00u tot 12u00 in Zaal Sint Antonius, 9552 Borsbeke (zelfde locatie als de tentoonstelling!). Alle soorten vogels zijn toegelaten, met uitzondering van duiven en hoenderachtigen. Meer info
volgt later.

Stopzetting hobby:
Michel De Munck heeft ons meegedeeld dat hij stopt met het kweken van kanaries. Hij stelt dan ook alles
te koop vanaf oktober. Meer informatie over de door hem gekweekte kleurslagen, én zijn coördinaten vindt
u hieronder in de lijst met kleurslagen, en op de website.

Verkoopstand LvA op tentoonstelling in Leuven (club VvNK, Geel):
LvA heeft terug een verkoopstand in Leuven gehuurd, waar leden hun vogels, mits een kleine bijdrage (2€
per verkochte vogel), kunnen verkopen op zaterdag 3 november 2018.
Geïnteresseerden nemen uiterlijk 18 oktober contact op met Luc De Roeck (tel 053 80 19 77. De beschikbare plaatsen worden verdeeld.

Privacy verklaring
In bijlage vindt u ook de privacy verklaring van de speciaalclub voor kleurkanaries “Land van
Aalst”, opgesteld naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy.
Nadere informatie hieromtrent kan u steeds bekomen bij het bestuur.
Komende activiteiten
Noteer alvast in uw agenda:




Volgende algemene vergadering: 18 november 2018
Tentoonstelling “Land van Aalst”: 10 tot 14 oktober 2018
Vogelverkoop: zaterdag 8 december 2018

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van “Land van Aalst”

Drieëntwintigste Tentoonstelling “Land van Aalst”
Kleurkanarieclub “Land van Aalst“ wil u nogmaals herinneren aan, en uiteraard ook graag uitnodigen op
hun 23ste Kleurkanarieshow die doorgaat van woensdag 10 oktober 2018 (inkorving) tot en met zondag 14
oktober 2018 (uitkorving) in het Ontmoetingscentrum Sint-Antonius, Provincieweg, 9552 Borsbeke.
Daarenboven wordt u daar ook de mogelijkheid geboden uw overtollige vogels te koop aan te bieden.
(Deze worden door leden van de club verkocht.)
Deelnemen aan “Land van Aalst” is werkelijk een must voor een kanariekweker omdat hij hierdoor de
mogelijkheid krijgt zijn vogels op hun waarde te laten beoordelen, door een groep ervaren internationale
keurders, in een zaal zonder kunstlicht maar zeer helder daglicht, in competitie met de sterkste kwekers
van België, en dit op het gepaste ogenblik na de rui en twee weken voor de grote confrontatie in Leuven.
De laureaten van de 17 hoofdseries ontvangen, zoals steeds, een GOUDEN JUWEEL als aandenken, en al de
anderen krijgen een waardevol geschenk.
Ook dit jaar stellen wij, tegen een kleine kostprijs (2€ per kooi), kartonnen tentoonstellingskooien (volledig
met drinkflesjes en zitstokken) ter beschikking van de liefhebbers die deze willen gebruiken. De club
schenkt, na de TT, de drinkflesjes aan de exposant.
Om dit alles goed te laten verlopen zal men organisatorisch echter wel wat discipline aan de dag moeten
leggen, zoals het tijdig inschrijven van de vogels en, desgevallend, het reserveren van de (kartonnen)
tentoonstellingskooien, zonder daarom een zekere flexibiliteit te verliezen. Het staat de liefhebber steeds
vrij om, zoals in het verleden, zijn eigen kooien te gebruiken.
Deze kartonnen kooien zijn ook, bij reservatie vooraf, beschikbaar voor de vogelverkoop.
Meer inlichtingen op bijgevoegde affiche, op de website van de club www.landvanaalst.eu of op het
tentoonstellingssecretariaat.
T.T.-secretaris Koen Borloo, Aalstsesteenweg 25, 9506 Geraardsbergen. Tel +32 (0)497 26 55 98 (na 18u)
E-mail LVATT@outlook.be
We rekenen er alvast op u daar te ontmoeten hetzij als tentoonsteller hetzij als bezoeker.

Kleurkanarieclub “Land van Aalst”
Bestelformulier voor ringen 2019
Stamnummer: KA ……
Naam: …………………………………………………. Voornaam: …………………………..
Straat: ………………………………………………….. nr: ………………
Postnummer: ……...

Gemeente: ………………………..

Tel/GSM: …………………………

E-mail: ………………………………………………

Lidgeld (België) met tijdschrift: 28 €, zonder tijdschrift: 15 €

€

Geanodiseerde ringen (kanaries) kleur: …… ringen aan 0,32 €

€

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

€

Vaste kosten ringenbestelling

€

vóór 20 december 2018: 2,5 €
latere bestellingen: 12 €
Andere ringen dan voor kanaries:

€

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

€

Bezorgen van de ringen:

€

- afhalen op een vergadering: gratis
- naar huis opsturen – gewone zending 5 €, aangetekend 10 €:
Totaal:

€

