Aflasten activiteiten/ Coronavirus.
Het Corona-virus, ook wij hebben er mee van doen. Onze feestavond 20
maart en alle verdere activiteiten zijn tot nader order afgezegd.
Ook de jaarvergadering op 21 maart gaat dus niet door.
Wij nodigen u uit voor de eerst volgende bijeenkomst als alles veilig blijkt
te zijn.
Namens het bestuur.

Ook de Vogelbeurs van Zang en kleur in Nijverdal gaat i.v.m. de
Coronacrisis niet door.

Onderlinge Vogelshow E.R.K.V. Rijssen
Leuk uitje of op zoek naar een nieuwe hobby? Kom dan eens kijken van
donderdag 28 november t/m zaterdag 30 november in gebouw
Luchtvermaak aan de Marijkestraat 7a in Rijssen. Door de enthousiaste
leden van de Eerste Rijssense Kanarie Vereniging zijn dan zo’n 983 vogels
ingebracht voor de jaarlijkse onderlinge wedstrijd.

De mooiste exemplaren van onder andere kanaries, cultuurvogels,
kromsnavels zijn te bewonderen. Bestuur en leden vertellen graag over
hun hobby en als u door hun enthousiasme aangestoken bent en
overweegt om ook vogels te gaan houden moet u zeker de grote
verkoopklasse bezoeken.

Daarnaast komt er via het clubblad bruikbare informatie richting de leden.
Bezoek ook de zaal waar de loterij gehouden wordt, want daar is
natuurlijk naast een leuk prijsje ook het hart van de vereniging goed te
voelen. Maak een praatje, kom oude bekenden tegen en heb een
gezellige dag. De openingstijden zijn:

Dé gelegenheid om een vogel of een paartje aan te schaffen. Ook is er de
mogelijkheid om lid te worden. Enkele keren per jaar organiseert de
vereniging een lezing of gezellige bijeenkomst.

DE KOFFIE IS GRATIS!

Donderdag 28 november van 20.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 29 november van 10.00 tot 22.00 uur en
Zaterdag 30 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Heeft u ook Onze vogels (oktobernummer 2019) gelezen?
We werden genoemd en geroemd voor onze zangkanarie mensen. Toch wel leuk, wilt u meer weten en lezen over zangkanaries, kijk op de pagina met Links en klik op de zangkanariesite.

Reinder Woudenberg.

Zwolle, 1 juni 2019

40 jaar lid ERKV/40 jaar lid NBVV

39 jaar in het bestuur van ERKV, waarvan 25 jaar als penningmeester en nu alweer 14 jaar als voorzitter. Binnen onze vereniging heeft hij altijd goed kunnen
samenwerken met onze zangvogel- en cultuurvogelleden. Rein is ook ruim 25 jaar keurmeester kleurkanaries en cultuurvogels en 15 jaar internationaal COM
keurmeester kleurkanaries. Als bestuurder heeft hij ook 23 jaar zitting gehad in gewest 3 van de ANBVV.
Sinds de samenvoeging van de 2 bonden zit hij in het districtsbestuur van Overijssel. Mede hierdoor heeft Rein ERKV op een zeer positieve manier op de kaart
gezet. Ook in de oud papier ploeg heeft Rein vanaf het begin tot aan nu de kar letterlijk en figuurlijk getrokken. Dat doe je niet alleen. Zijn vrouw Dineke heeft
hem hierin gesteund en alle mogelijkheid gecreëerd om dit te kunnen doen.
Voor al deze verdiensten heeft het bestuur van de ERKV besloten hem te benoemen tot erelid van ERKV. Rein van harte gefeliciteerd namens iedereen van
ERKV!
Herman Baan.
Tijdens de jaarvergadering van 23 maart 2019 werd tussentijds afscheid genomen van onze penningmeester Herman Baan. Herman werd volkomen terecht bedankt voor het vele werk dat hij voor de ERKV heeft
gedaan en voor de prettige manier waarop binnen het bestuur en de vereniging met hem is samengewerkt.
Voorzitter Rein Woudenberg overhandigde hem daarvoor een enveloppe met inhoud en een bos bloemen.
Herman gaf te kennen niet verloren te zijn voor onze vereniging en daar waar mogelijk zijn steentje bij te zullen blijven dragen.
Herman bedankt.

