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Volierevereniging Zanglust 
Fügelflits, september 2016 
 
 
 
 
 

Nieuw seizoen LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! LET OP!!! 
 
Het seizoen gaat weer beginnen en dat doen we doen dit jaar op een zaterdagochtend met een bijeenkomst in de 
Brede School te Joure. 
De leden die belangstelling hebben kunnen gekweekte vogels van dit jaar meenemen en deze eventueel te laten 
beoordelen of zelf een praatje hierover houden om ervaringen uit te wisselen. 
Bij de beoordeling krijg je tips en trucks voor het inzenden van de vogels op de tentoonstellingen. 

Seizoen opening zaterdagochtend 10 september 2016, aanvang 10:00 
uur. 
Locatie: Brede School Joure Zuid. 
Ook niet leden zijn van harte welkom op deze ochtend. 
Om te voorkomen dat de vrijwilligers er voor niets staan vragen wij u zich aan te melden via een van onze 
bestuursleden of via onze email secretaris@zanglustjoure.nl. 
Via onderstaande link kun je het volledige programma voor dit  
seizoen vinden. 
http://www.zanglustjoure.nl/agenda/ 
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  Agenda  

Noteert je vast de volgende data in de agenda 
- 10 september in de Brede School te Joure; Opening seizoen op zater-dagochtend. Leden kunnen vogels meenemen voor het krijgen van tips en trucks; 
- 3 oktober in de Brede School te Joure, ledenvergadering en lezing ka-naries; 
- 15 oktober Vogelmarkt; 
- 9 november Keurdag TT (TT van 10 t/m 12 november TT); 
- 19 november etentje voor inzenders TT en vrijwilligers vereniging; 
- 11 februari 2017; zaterdagochtend in de Brede School te Joure; leden-vergadering en lezing over tropen en parkieten; 
- 6 maart 2017 Jaarvergadering in het Hert te Joure.  

 

 

 

 

 
GEZOCHT nieuwe secretaris!!! 
André heeft aangegeven af te treden als secretaris. De reden hiervoor is dat hij verhuist is naar Drenthe. De 
vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris die per 6 maart 2017 de functie kan overnemen. Om een 
idee te geven wat de secretaris doet hieronder een overzicht incl. de tijdsbesteding van de belangrijkste zaken(ca. 
40 uur per jaar). Computerervaring vereist en in bezit van rijbewijs is een pre. 

 Leden af- en aanmelden bij de bond; (ca. 20 minuten per jaar) 
 Advertenties controleren vogelmarkt en doorgeven aan de bond; (ca. 10 minuten per jaar) 
 Notuleren bij de bestuursvergaderingen ca. 4x per jaar; (ca. 10 uur per jaar) 
 Opstellen jaarverslag (maximaal 1 uur per jaar) 
 Opgeven jubilea aan de bond (15 minuten per jaar) 
 Bijwonen districts- en regio vergaderingen (ca. 2x van 3 uur uur per jaar incl. reistijd)  
 Keurmeesters vastleggen (via de bondswebsite, ca. 1 uur per jaar) 
 Aanpassen flyer en opdracht geven drukken (ca. 10 minuten per jaar) 
 Sprekers uitnodigen (ca. 15 minuten per jaar) 
 Meehelpen op de keurdag TT en vogelmarkten ( tijdsbesteding afhankelijk van eigen agenda, ca. 10 uur per jaar 
 Opstellen en versturen fugelflits (ca. 1 uur per jaar) 
 Opstellen Fugelnijs (ca. 3 uur per jaar) 
 In de periode  juni t/m augustus zijn er geen werkzaamheden. 


