Rekening nr: BE09 0014 5443 3457

Kleurkanarieclub

LAND van AALST

Website: www.landvanaalst.eu

Wetteren, 2 mei 2018

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

Zondag 3 juni 2018 om 09u30
In zaal “EENDRACHT”, Dorpsstraat 48, 9260 Serskamp (Wichelen), met op het programma:

LET OP: NIEUWE LOCATIE!!!
Voordracht:
De heer Anton Tijhuis zal een voordracht geven met als onderwerp: "En toen was er licht … Over het
gebruik van kunstlicht in de vogelkweek". Er is een veelvoud aan lichtbronnen op de markt; doch is het
noodzakelijk om voor de vogels deze te vinden, die zo goed mogelijk overeenstemt met hun natuurlijke
omgeving, dit ook al teneinde goede kweekresultaten te bekomen.

Lidgeld en ringenbestelling 2019 - zie bijlage
Er zullen vier groepsbestellingen van ringen gebeuren: eind juni, eind september, eind november (na de
tentoonstelling) en eind december (na de vogelbeurs). Hou er rekening mee dat, voor ringen besteld vóór
20 december, de vaste kosten 2,5€ 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 2018 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. Deze ringmaten zijn opgelijst in “De
Vogelwereld” van mei.
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.
Hou ook rekening met de hoge kostprijs voor 000-ringen; bestel dus tijdig voldoende ringen!
Enkel bij bestelling vóór 20 september 2018 is men er zeker van dat de ringen vóór eind januari 2019
geleverd zullen worden.
Wij vragen 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.
Voorzitter: Luc De Roeck
Meirveld 72, 9340 Lede
Tel: 053 80 19 77
E-mail: luc.deroeck@hotmail.com

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

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

Entstof
De entstof zal normaliter beschikbaar zijn. Wij durven er op aandringen om die zoveel mogelijk op de vergadering te komen afhalen.
Wie nog entstof wenst te bestellen, dient dit zo spoedig mogelijk te doen, ten laatste tegen 9 mei bij Luc De
Roeck (coördinaten onderaan de eerste bladzijde), én de entstof te betalen (35€ per dosis) op in hoofding
vermeld rekeningnummer.

Reis naar Reggio
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op de bus voor de reis naar Reggio. Wie wenst mee te gaan dient
zich dringend in te schrijven! Meer informatie hieronder.

Gekweekte kleurslagen
Bij de uitnodiging voor de vergadering van 9 september 2018 zal opnieuw een lijst gepubliceerd worden
met door onze leden gekweekte kleurslagen; deze lijst kan ook geraadpleegd worden via onze website.
Gelieve bijgevoegd formulier volledig in te vullen als u in deze lijst wil opgenomen worden, en dit formulier
te bezorgen aan de secretaris vóór 31 juli 2018. Teneinde dit kweekbestand actueel te houden, wordt die
lijst elk jaar opnieuw geactualiseerd. De oude lijst (2017) blijft beschikbaar tot eind mei 2018; nadien wordt
ze verwijderd en opnieuw aangemaakt of geactiveerd naarmate wij uw nieuwe informatie ontvangen.
Indien er niets gewijzigd is, volstaat het ons dit te melden.

Betaling van bestellingen
Wanneer iemand een bestelling betaalt via de bankrekening, zouden wij met aandrang willen vragen om:



Steeds te vermelden om welke bestelling het gaat (lidgeld, ringen, rode kleurstof, vaccin, …), en voor
ringenbestellingen steeds het geëigende formulier in te vullen en aan de secretaris te bezorgen, hetzij
op een vergadering, hetzij via E-mail, hetzij via de post.
Vermeld tevens steeds de naam én het stamnummer van het lid waarvoor de bestelling gebeurt.
Immers, wij ontvangen regelmatig betalingen via de rekening van een niet-lid (echtgenote, …), en het is
dan niet steeds duidelijk in wiens naam de betaling gebeurt!

Komende activiteiten
Noteer alvast in uw agenda:




Volgende algemene vergaderingen: 9 september 2018 en 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”

Busreis naar de vogelshow/verkoop Reggio Emilia
Beste sportliefhebbers,
Zou u graag eens naar de vogelshow van Reggio Emilia willen gaan? De Speciaalclub voor Kleurkanaries
“Land van Aalst” en De Pajotse Vogelvrienden slaan de handen in elkaar om een busreis te organiseren naar
de vogelshow van Regio Emilia, Italië. Bij deze willen wij peilen naar de interesse onder onze leden.

Planning:


Vertrek: Vrijdag 23 november 2018 stipt om 19 uur te Erpe-Mere. De opstapplaats is de carpoolparking, E40 afrit 18 (Oudenaardsesteenweg 346, 9420 Erpe-Mere). Daar kan men eventueel de
auto achterlaten tot we terug zijn.



Aankomst: Zaterdag 24 November 2018 komen we rond 8u30 aan bij de hallen van de beurs.
Daarna moet de bus 9uur stilstaan (verplichte rusttijd). ’s Avonds is het nog een 30tal minuten
rijden naar het hotel.



Zondag: 25 November zijn we rond 9u30 terug aan de beurs. Hier blijven we dan tot 15u waarna
we beginnen aan de terugreis naar huis.



Thuiskomst: Maandagochtend komen we dan aan op de carpoolparking.

Prijs:
De prijs komt op een bedrag van 250 à 300 euro per persoon. Hierin zit inbegrepen: de bus met twee
chauffeurs; alle tolgelden; overnachting in een mooi hotel, waar vogels toegelaten zijn, en dit halfpension;
een maaltijd op zaterdagavond in het hotel en ontbijt op zondagochtend.
Er is keuze tussen een twee persoonskamer met een dubbel bed, twee persoonskamer met twee aparte
bedden en een één persoonskamer. Voor een één persoonskamer wordt een meerkost aangerekend.
Bij reservering van een plaats op de bus wordt een voorschot gevraagd van 100 euro voor twee persoonskamers en een voorschot van 100 euro + extra kost voor een één persoonskamer. Het resterende bedrag
moet betaald worden vóór 1 september 2018.
De definitieve prijzen zullen nog worden medegedeeld als de interessepeiling een succes is. Dus vergeet
ons vooral geen seintje te geven als je geïnteresseerd bent!
Belangrijk: indien er grote interesse is, geven wij uiteraard voorrang aan onze leden.

Bus:
Op de bus worden maximaal 27 personen toegelaten. Dus de opgegeven prijs is voor 2 stoelen. We voorzien per reiziger twee stoelen: één voor de liefhebber zelf, en een stoel om de nodige kooi(en) mee te
nemen. Er wordt gevraagd om zelf een handdoek of iets dergelijks mee te nemen om de kooi(en) op te
plaatsen (bescherming van de zetel).

Contact:
Intekenen op deze reis kan via onderstaand E-mail adres. Indien u nog verdere vragen heeft kunnen die
uiteraard ook via dit E-mail adres gesteld worden.
busreis.reggioemilia@hotmail.com
Inschrijven en vragen van informatie kan ook telefonisch:
Kevin Van der Auwera (Land van Aalst): +32 476 02 92 75
Hannes François (De Pajotse Vogelvrienden): +32 479 26 07 11

