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ONTBIJTVERGADERING

22 maart 2020
Beste sportvriend,
Met de mini-babyshow reeds achter de rug
nodigen wij u hierbij uit voor onze
ontbijtvergadering op zondag 22 maart
2020, vanaf 9u30.
Locatie: parochiezaal,
Venusstraat 10, 2520
Oelegem (Ranst), België.
Koffie of thee, lekkere verse
broodjes en beleg en
koeken volgens traditie
voor u en uw partner “op
kosten van de VGC”, dus
meteen weer een prima
gelegenheid om af te
zakken naar Oelegem.
Voor het tweede luik van de
ontbijtvergadering hebben we
een presentatie door ROB
ALOFS (i.p.v. Patrick Van Zwol

zoals gemeld op de jaarvergadering) over de
CLEARBODIES, de promotiekleurslag dit jaar.
Rob is een graag geziene gast bij VGC
en heeft veel ervaring met het
kweken van zowel de texas
clearbodies
als
de
easly
clearbodies. Dus ik zou zeggen
kom af met je vrienden of
partners en geniet van een
zalig ontbijt en prachtige
voordracht door Rob.
Vergeet niet je vooraf aan te
melden a.u.b. zodat we een
juistere inschatting kunnen
maken voor het ontbijt (zie
onderaan hoe je dit best kan
doen).
Tot hier onze uitnodiging,
iedereen van harte welkom en
graag tot ziens op onze
ontbijtvergadering.
Eric Thielemans

Om organisatorische redenen en om verspilling te voorkomen werken we
ook nu met voorinschrijving. Gelieve u nog voor woensdag, 18 maart
2020 online in te schrijven via deze link of website / digitale nieuwsbrief:
https://forms.gle/ZnFkeHsU1fY6zTNy8
Indien dit echt niet lukt voor u kan het ook via telefoontje of emailtje:
Eric Thielemans +32497 73 38 21 - vgc-vzw@telenet.be

Maatschappelijke zetel: Monnikenhofstraat 44 - 2040 Berendrecht
Antwerpen - België
Ondernemingsnr.:

BE0889587394

Bankrekeningnummer: IBAN:
BIC:

BE28 7380 2149 5020
KREDBEBB

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

LIDMAATSCHAP 2020
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.
U wordt lid van VGC voor het jaar 2020 door de
betaling van 15 euro
rekeningnummer KBC

door

storting op het

IBAN BE28 7380 2149 5020
BIC
KREDBEBB
met vermelding ‘lidgeld 2020’
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.

