
Uw lidmaatschap is meer dan welkom 
wegens de stopzetting van de hobby door 
liefhebbers en gekende leden en deze tijden 
het wegvallen van onze activiteiten door de 
coronamaatregelen… 

 

Vlaamse Grasparkietenclub vzw 
www.vgc-vzw.eu vgc-vzw@telenet.be 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elk jaar weer heeft VGC een  

fantastisch programma met shows en 

voordrachten met Internationale 

sprekers en keurmeesters. Op deze 

bijeenkomsten worden tal van 

onderwerpen aangesneden, zolang het 

maar handelt over "de grasparkiet". 

Meestal zijn dit lezingen verzorgd door 

gastsprekers met of zonder 

beeldmateriaal, maar ook worden er 

vogels meegebracht, zoals op de mini- 

babyshows of de kweekvogelshows, en 

of andere activiteiten. 

 
Om al onze activiteiten betaalbaar te 

houden vragen we als lidgeld bij VGC 

€ 15,00. 

Uw bijdrage geeft VGC de extra 

slagkracht om steeds weer top- 

activiteiten te kunnen blijven 

organiseren waar je natuurlijk van harte 

welkom bent! 

 
We hopen althans dat we u ook dit jaar 

op onze ledenlijst mogen neerschrijven. 

 
 
 
 

 
Maatschappelijke zetel: Monnikenhofstraat 44 - 2040 Berendrecht 

Antwerpen - België 
 

Ondernemingsnr.: BE0889587394 
 

Bankrekeningnummer:   IBAN: BE28 7380 2149 5020 

BIC: KREDBEBB 

LID WORDEN 2021 

 

 

 

 

 

 

U wordt lid van VGC voor het jaar 

2021 door de betaling van 15,00 euro. 

 

U betaalt gewoon door storting op het 

rekeningnummer KBC 

IBAN BE28 7380 2149 5020 

BIC KREDBEBB 

met vermelding ‘lidgeld 2021’ 

of aan één van onze mensen van het 

VGC bestuur. 

 
U bent dan lid van de meest interessante 

speciaal club in België en wij zorgen 

ervoor dat u met uw vogels de aandacht 

krijgt die u verdient. 

 
Voor de meerprijs van € 40,00 (dus 

totaalbedrag van € 55,00) betaalt u 

lidmaatschap bij NGC en ontvangt u 10 

maal het clubblad ‘Budgie’. 

Betalingswijze is dezelfde procedure 

zoals hierboven beschreven. 
 

 
 
 
 

 
Contact:                             

Eric Thielemans +32 497 73 38 21 
Jac Cuyten 0031/402013671 
Daisy Vermeulen  +32 474 90 37 47 

 

Locatie activiteiten: 

Parochiezaal - Venusstraat 10 - 2520 Oelegem (Ranst) 
België 
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