Tentoonstelling 2017 ** Ringen 2018
Geacht lid
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we terug wat informatie voor jullie betreffende de ringbestelling en
activiteiten die op de kalender staan.

De tentoonstelling gaat dit jaar opnieuw door in de zaal van De Stille Meers, Sluisvaartstraat 8430
Middelkerke.
Dit vrijdag 27 oktober vanaf 19u open met receptie alle leden welkom.
zaterdag 28 oktober vanaf 9u tot 18u (+ vogelverkoop)
zondag 29 oktober vanaf 7u tot 17u (+ vogelverkoop tot 13u)

Wil je meehelpen op de tentoonstelling neem dan contact op met Kristof Devoldere 0479 700335 en
dan wordt er bekeken hoe je kunt helpen tijdens het tt-weekeind. We hebben mensen nodig voor de
bar, vogelverkoop, eten geven, opbouw, opkuis enz...
Indien je ook wil tentoonstellen en dit voor de eerste keer neem contact met Kristof Devoldere
0479/700335. Ik stuur jullie dan ook de inschrijflijsten op. De leden die al tentoongesteld hebben
krijgen de inschrijflijsten automatisch. Onze leden betalen slechts de eerste 10 vogels, de andere
vogels zijn gratis.
Tijdens de tentoonstelling is er vogelverkoop. Deze staat open voor iedereen. De verkoopvogels
kunnen vanaf vrijdag 19u en zaterdag vanaf 9u en zondag vanaf 7u binnengebracht worden. Op elke
kooi staat een etiket met het geslacht , de leeftijd(jaartal) en de prijs. De vogels die niet verkocht zijn
moeten opgehaald worden op zondag 29 oktober voor 13u. Je kunt uiteraard ook zelf bij je vogels
blijven om te verkopen.
Verkoopsuren : Zaterdag 09u00 – 18u00 en zondag 07u00 – 13u00. Info Danny Sap 0471/572575 –
dannysap@hotmail.be . Verantwoordelijke ter plaatse Marco Durand.
We hopen veel leden te mogen begroeten voor een bezoekje.

Lidgeld en ringen voor 2018 . LIDGELD 25€ voor AOB of KBOF met boekje. Zonder boekje 11 €.
Dit jaar zijn er drie besteldata nl. 15 augustus – 15 december – 15 februari. Gelieve er voor te zorgen
dat jullie op tijd(1 week op voorhand) de bestelling plaatsen en ook betalen. De eerste ringen worden
besteld op 15 augustus via de formulieren die u toegestuurd zijn. Alle betalingen dienen te gebeuren
op bankrekening KRANSMEREL BE 18 880-3683981-65. Samen met de betaling van de ringen
moet ook het lidgeld voor 2018 gestort worden. De bestellingen dienen opgestuurd of gemaild
worden naar Kristof Devoldere – Lambertus Coolsstraat 20 – 8433 Slijpe of
krimalo.devoldere@telenet.be . Tussentijdse bestellingen kunnen ook nog maar probeer dit te
vermijden want de verzendingskosten ongeveer 10 euro zijn ter uwer laste.

Ringformulieren en inschrijflijsten tentoonstelling zullen ook terug te vinden zijn op onze website
www.dekransmerel.be
Op Zondag 17 september vergadering met tafelkeuring door dhr Van Zwol Patrick – thema
Parkieten. Iedereen welkom alsook niet leden. Ook als je niet kweekt met parkieten is het interessant
om iets bij te leren omtrent het keuren van vogels. Dus ik zou zeggen aarzel niet en kom gerust af.
Deze gaat door in zaal De Kilt – Essex Scottishlaan 3 – 8434 Westende om 09u30.
BBQ
Tijdens de zomer gaat het bestuur worsten bakken op de avondmarkt in de Kerstraat te Middelkerke
thv. Delhaize. Dit om onze clubkas een beetje te spijzen. Op volgende data kan je ons daar vinden.
10/07 – 31/07 en 7/08. Heb je zin in een lekkere BBQ worst kom gerust eens langs.
Met de sportieve groeten

Het bestuur( Marc, Geert, Kristof,Julien, Danny en Ria)

