Aan alle leden en vrienden die onze vereniging ERKV een warm hart toedragen.
Vanaf donderdag 2 december t/m zaterdag 4 december hopen we onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling weer te houden, en ik hoop dat velen
met mij hier weer naar uitzien.
Een aantal dagen met vogelvrienden en kennissen bij elkaar, mooi dat het weer kan.
Maar om dit te organiseren kleven hier altijd behoorlijk wat kosten aan bv clubgebouw, keurmeesters, hapje/drankje, materiaal, en noem maar
op.
Om de kosten wat binnen de perken te houden word er elke dag een paar x een zaal verlotingen gedraaid, en ook de dames van de tafel verloting
proberen op hun manier een paar euro’s binnen te harken.
Dat alles is veel werk maar zij doen het met enthousiasme, en nu komt de vraag U voelt hem al aankomen zeker wie heeft er noch mooie prijzen
voor de weggeef hoek van ERKV?
De dames zijn er U dankbaar voor, wat het is maakt niet uit als het maar houdbaar, nieuw dus ongebruikt en onbeschadigd is.
Ook onze penningmeester zal er blij mee zijn, zodat hij niet steeds dieper in de buidel hoeft te tasten, en een paar centen overhoud voor eventueel
een feestavond of een stevige bbq.
Mede gezien de geplande regio tentoonstelling die ERKV wil organiseren in 2022 is er noch wel het een en ander nodig. Als u wat over hebt
horen wij dat graag van U.
U kunt het brengen naar schering 20 in wierden, en zijn eventueel berijd het bij U op te halen.
B.V.D namens de tafel loterij dames van ERKV Rijssen
Mail: g.j.beverdam@hotmail.com

Bel: 06-12711485

Beste inzenders: DUS 13 NOVEMBER HULP BIJ INSCHRIJVEN
Op de november vergadering is het weer tijd de inschrijfformulieren in te leveren, en wel volgens het nieuwe vraagprogramma 2020-2024.
Er wordt hiervan geen papieren versie meer verstrekt, alleen digitaal via de site van de Bond.
En ja… je zal maar niet meer van het digitale spullen op de hoogte zijn...
Daarvoor wil ik je best even helpen.
Daarom ga ik namens het bestuur al een kwartier voor aanvang van de ledenvergadering met een laptop zitten om te helpen met de code's.
In de pauze en ook na de rondvraag ga ik daarmee door.
Het enige wat u wel moet weten is welk soort en kleur u gaat insturen.
DUS 13 NOVEMBER HULP BIJ INSCHRIJVEN AANWEZIG.
Hoop dat we weer veel vogels mogen begroeten op onze onderlinge show.
Met vr. Gr. René.Krommendijk

Aflasten activiteiten/ Coronavirus.

Het Corona-virus, ook wij hebben er mee van doen.
Wij nodigen u uit voor de eerst volgende bijeenkomst als alles veilig blijkt te zijn.
Het oud papier ophalen hebben we gelukkig weer kunnen opstarten
Namens het bestuur.

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.

