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Berendrecht, 6 februari 2017.
Aangesloten bij de
Nederlandse Grasparkietenclub

Beste sportvriend,

ANNULATIE MINI-BABYSHOW
Het zit VGC en onze hobby even niet mee want nadat we de kerstshow
2016 al moesten annuleren is het nu opnieuw prijs en moeten we ook onze
mini-babyshow van 10 februari a.s. eveneens afgelasten om dezelfde
reden, de vogelgriep.
We hadden nochtans alweer een nieuw hoofdstuk kunnen schrijven want
voor deze avond hadden we René Heylen gevraagd om eens een baby
voorkeuring te verzorgen.
René is toch wel met stip de meest succesvolle Internationale kwekertentoonsteller van België en Nederland en zijn visie op onze showvogels
had beslist interessant geweest.
Helaas is er in België nu een verbod van kracht op het samenbrengen van
vogels en als club mogen we zeker onze hobby niet in gevaar brengen
vandaar dat we met spijt heel het gebeuren moeten annuleren. Aangezien
het verbod van eind vorige week is kunnen we niets anders meer
organiseren en daarom gaat de bijeenkomst
van 10 februari a.s. dan ook helemaal niet
door.
Laten we positief denken en hopen dat
de vogelgriepperikelen tegen 23 april
volledig van de baan zijn en dan hopen
we jullie allemaal met jullie jong bloed
te zien op onze contactdag.
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Jac Cuyten:
0031/402013671
Daisy Vermeulen +32 474 90 37 47
Locatie activiteiten:
Parochiezaal
Venusstraat 10
2520 Oelegem (Ranst
België

Natuurlijk hopen we dat u nog steeds
onze fantastische club blijft steunen,
dit jaar 15 euro maar we hebben weer
een fantastisch programma voor u
klaarstaan dus het is zeker de moeite
waard.
Met vriendelijke groeten,
Eric Thielemans

www.vgc-vzw.eu

vgc-vzw@telenet.be
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PROGRAMMAOVERZICHT 2017
23/04/2017

Contactdag 2e ronde clubkampioenschap
- Keurmeesters Han Schrijver – Patrick Van Zwol
- Sprekers:
Simon Devaney – Han Schrijver –
‘ongediertebestrijding’ door specialist

14/05/2017

Ontbijtvergadering – recessief bont: Jan Voets

11/06/2017

Babyshow 3e ronde clubkampioenschap
- Keurmeesters Alain Morris - Patrick Van Zwol

19-20/08/2017

IOR 4e ronde clubkampioenschap
- Keurmeesters Jac Cuyten – Walter Van Houdt

30/09 – 01/10/2017 Engelandtrip
13/10/2017

Forum

18/11/2017

Gezellig Samenzijn – lauweren clubkampioenen

10/12/2017

Kerstshow
- Keurmeesters Hendri Kamp - Peter Van Amelsfoort

LIDMAATSCHAP 2017
Elk jaar weer heeft VGC een fantastisch programma met shows en voordrachten
met Internationale sprekers en keurmeesters en ook voor 2017 is dit niet anders
en daarom hopen we ook dat uw sympathie voor VGC dit mee betaalbaar maakt.
Een lidmaatschap bij NGC-VGC kost jaarlijks 52,50 euro, en bevat één lidmaatschap bij
NGC, één lidmaatschap bij VGC en 10 maal het clubblad “Budgie”.
Bent u al lid van NGC via een Nederlands rayon, dan kan u ook lid worden van VGC
door betaling van 15 euro.
U betaalt door storting op het rekeningnummer:
IBAN BE28 7380 2149 5020
BIC
KREDBEBB
met vermelding van “’uw naam’, lidgeld 2017”, of aan één van onze mensen van het
VGC bestuur.
U bent dan lid van de meest interessante speciaalclub in België, en wij zorgen ervoor
dat u met uw vogels de aandacht krijgt die u verdient.
Ook kan je enkel donateur worden van VGC en dat kost u dan € 15,00.
Voor betaling volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven.
Indien u reeds uw lidmaatschap 2017 betaald heeft, hoeft u niets meer te doen en blijft u
verder op de hoogte van ons fantastisch programma.

