Vogelliefhebbersvereniging
RAYON “REGGE en VECHTSTREEK”
Secretariaat: Akkerwinde 1 7443GZ Nijverdal Telf :0548 – 612006
Notulen van de bestuursvergadering van 2 oktober 2017 in “Ons Domein” in Westerhaar
Opening :
De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering
Ommen afwezig met kennisgeving.
Afwezig met kennisgeving J. Scholten
Notulen:
notulen van de vorige vergadering van 6 Maart 2017 worden goedgekeurd.
Ingekomen stukken:
uitnodiging van vogelvereniging de vogelvriend uit Dedemsvaart zij bestaan dit jaar 50 jaar en
nodigen alle afdelingen uit dit samen met hen te vieren
Bestuur mededelingen:
de regio-TT gaat dit jaar definitief niet door er is geen enkele afdeling die
deze tentoonstelling kan of wil organiseren.
Voor 2020 heeft Sibculo een optie genomen.
Voor 2021 heeft Vriezenveen een optie genomen.
De afdeling Westerhaar heeft met succes een tafelkeuring georganiseerd, de aanwezige 60
vogels zijn door drie keurmeester vakkundig gekeurd ook de 50 aanwezige leden waren goed te
spreken over de uitleg door de keurmeesters en vonden het een leerzame avond.
Rondvraag: geen
Lezing Albert Zomer:
Albert heeft een lezing gehouden over het reilen en zeilen van de NBvV, hij had er mooie plaatjes
bij, alleen jammer dat de batterij van de beamer al snel een keer leeg was en hij geen
verlengsnoer bij zich had moesten wij het zonder beeldmateriaal doen.
Geen probleem voor Albert hij kan zoals iedereen wel weet uren praten, aan de rode oortjes van
de leden was te zien dat het iedereen wel boeide, en het was muisstil in de zaal.
Om ca. 22:30 uur moest de voorzitter Henk Hamhuis hem onderbreken.
Na afloop deelde de hr. Maathuis van de afdeling Wierden nog mee dat zij naar een andere
locatie zijn verhuisd, het ST. Jans gebouw waar Wierden jaren lang hun afdeling TT’s en ook
diverse regio TT heeft gehouden is niet meer in gebruik.
De nieuwe locatie is, garage Egberink,Grotestraat141B,7642 LD, Wierden.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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2 secretaris Wout Gritter.

