Vechthoenderfokkersvereniging Nederland
Giro: NL52 INGB 0002465115
Secretariaat:
G.Wunderink
Hofkamp 70, 7582GC Losser
Tel: 06-47933979

8 september 2018

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze 58ste clubdag en jaarvergadering op
zaterdag 29 september 2018 bij het clubgebouw van de AKV te Amersfoort.
Dagindeling:

9.30 -10.00 uur inkooien van de dieren/ betaling: lunch, inschrijfgeld, contributie ?
10.00 uur ontvangst
10.15 uur aanvang jaarvergadering.(na de jaarvergadering zal de keuring beginnen)
14.30 uur prijsuitreiking
15.00 uur sluiting.
Tussendoor zal er een heerlijke lunch geserveerd worden voor slechts € 15,- per persoon.
De lunch zal direct na de keuring zijn; geschat zo rond 13.00 uur. U dient zich hiervoor op te geven.

Agenda jaarvergadering dd. 29-09-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opening.
Notulen jaarvergadering 30 september 2017.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaaroverzicht 2017-2018 met de afgelaste tentoonstellingen ivm de vogelgriep.
Financieel jaaroverzicht 2017-2018.
Verslag kascontrole commissie; Martijn Brouwers en Joris Wunderink en Willem Le Granse.
Verkiezing kascontrolecommissie; Martijn en Joris zijn aftredend en Willem is herkiesbaar.
Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend; Jos Kiesbrink, Harald Asbreuk – zij stellen zich herkiesbaar.
Door het vertrek van Hans Nijenbrink draagt het bestuur Harald voor als voorzitter.
Er is wel een vacature in het bestuur ivm het vertrek van bestuursleden.
Eventuele kandidaten dienen zich aan te melden voor aanvang van de vergadering.
Voorstel reiskostendeclaratie á € 0,15 per km voor bestuur en keurmeesters.
Uitreiking gewonnen ereprijzen door de prijzencommissaris Harald Asbreuk.
Pauze.
Presentatie van de vernieuwde VFV website door Adrie Brouwers /Willem Le Granse
Planning van de hanenkeuring op za. 16 maart 2019 ( desnoods in mei / juni )
Voorstel clubshow 2018-2019 : Oneto en daarna de Noordshow
Vaststelling volgende club dag en jaarvergadering op zaterdag 28 sept. 2019 bij de AKV.
Erkenning van nieuwe kleurslagen na de keuring op de vorige clubdag.
Rondvraag (ook de mogelijkheid om specifieke fok technische vragen te stellen).
Sluiting.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Gerrit Wunderink, secretaris.

PS; De penningmeester ontvangt graag uw contributie van € 15 op rekening nr. :
NL52 INGB 0002465115 t.n.v. penningmeester Vechthoenderfokkersvereniging.
Leden die meer dan 2 jaar betalingsachterstand hebben zullen worden uitgeschreven.

Betalingsoverzicht contributie: (alleen de achterstand wordt rood aangekruist !)
boekjaar
NIET
betaald

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Loopt t/m 30 juni 2018

Loopt t/m 30 juni 2019

Nog enkele leden !

Al enkele betalingen !

