Het bestuur van de Figurita Club Nederland
nodigt u uit voor de jaarvergadering
gehouden op zondag 2 juni 2019
in het clubgebouw van de vogelvriend P.M.
van Gentstraat 22 te Leerdam 4142 BM
Aanvang van de vergadering is om 10.30 uur
De zaal is vanaf 10.00 open
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8
9
10
11
12
13

Opening
Notulen vorige jaarvergadering 3 juni 2018
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar zijn onze secretaris- penningmeester
Jouke van de Siepkamp en bestuurslid Arend Zoutenbier. Tegenkandidaten kunnen zich
tot 01-06-2019 bij de secretaris opgeven
Uitreiking gewonnen ereprijzen seizoen 2018-2019
Figuritashows 2019-2020 en eventuele promotieactiviteiten
Voordragen keurmeesters voor de shows in het seizoen 2019/2020
Evaluatie afspraken nieuwsflitsen op onze website; wat is er van terecht gekomen?
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag

Pauze met verloting; (wat prijsjes voor de loterij zijn natuurlijk altijd welkom!)
De Figurita: Bespreking enkele aandachtspunten die ons zijn opgevallen afgelopen seizoen.
Aansluitend op de jaarvergadering is er weer de gelegenheid om uw meegebrachte jonge
duiven te laten bespreken. De eerste ronde(s) jonge dieren van dit jaar kunt u laten zien en
deze zullen ingeschat worden op kwaliteit. Een lastige taak die veel raskennis vereist en
waar de deelnemers zelf een rol in zullen spelen en waar veel te leren valt. Evenals vorig
jaar vragen wij u i.v.m. het opzetten van de kooien gelijk met uw aanmelding voor deelname
aan deze dag aan te geven hoeveel duiven u meebrengt.
Neemt u deel aan onze jaarvergadering?
1) Graag even aanmelden als u komt, denkt u ook aan uw afmelding?
brunner.jouke@kpnmail.nl of per telefoon 030-6064308
2) Graag aangeven als u komt of u gebruik wilt maken van de lunch deze kost € 12.50
3) Graag aangeven of u jonge duiven meebrengt. Opgave van het aantal wat u meebrengt
is voldoende!

Namens het bestuur
Jouke

