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Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:

• voor een aantal districten informatie van het districtsbestuur
• het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 17 mei jl.
• het verzekeringsformulier,
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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV-en
Bondsraadsleden
Ereleden en Leden van Verdienste
Hoofdbestuur
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• het aanvraagformulier voor de volgende TT
• het formulier t.b.v. een tekort aan keurmeesters

TT-agenda online!

JEUGDLEDEN PER 1 JULI

De in het vorige voorlichtingsbulletin uitgebreid uitgelegde online TT-agenda is vanaf heden beschikbaar voor de afdelingssecretarissen. U kunt alle informatie over uw tentoonstelling
hier invoeren. Wellicht ten overvloede, maar niet onbelangrijk:
doet u zelf niets, dan komt uw tentoonstelling dus ook niet in
de agenda! Omdat dit jaar de papieren bijlage bij Onze Vogels
vervalt is het dus belangrijk dat uw secretaris e.e.a. tijdig
invult. Wijzigingen of aanvullingen achteraf zijn altijd mogelijk.
Leest u er a.u.b. het vorige bulletin nog even rustig op na.

Als bijlage bij dit bulletin vindt u ter informatie het conceptverslag van de afgelopen Algemene Vergadering. Daar is ook
gestemd over het voorstel van de afdelingen Ittervoort (J04)
en Heerde (H62), waarin zij voorstellen de jeugdleeftijd te
verhogen naar 18 jaar. De AV heeft dit voorstel aangenomen.
Daarvoor is een wijziging in de statuten van de NBvV nodig,
welke binnenkort de notaris zal passeren. E.e.a. houdt in dat
leden nu tot de dag waarop zij 18 jaar worden als jeugdlid
moeten worden beschouwd.

COM-NIEUWS

Voor senior leden
welke nu tussen de
17 en 18 jaar oud
zijn betekent dit dat
het lidmaatschap zal
worden aangepast
door hen weer als juniorleden te benoemen. Deze wijziging
zal met ingang van
de komende incassoronde van de bondscontributie worden
meegenomen.

Op de voorjaarsvergadering van COM-Nederland is Dhr. Bert
Renes (u kent hem als voorzitter van onze keurmeestersvereniging voor Zangkanaries) gekozen tot de nieuwe voorzitter
van deze overkoepelende organisatie. Wij wensen Bert veel
succes!

Bestuurssamenstelling
Het is t.b.v. allerlei correspondentie van belang dat het bondsbureau altijd kan beschikken over de actuele bestuurssamenstelling van uw vereniging. Geeft u dan ook alle wijzigingen zo
spoedig mogelijk aan ons door!
Bert Renes - hier in actie als zangkeurmeester

