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Onderwerpen:


Wedstrijdseizoen



LIGA



Algemene
ledenvergadering

Wedstrijdseizoen:
De eerste wedstrijden van dit seizoen zitten er inmiddels alweer op. Gisteren
was ik gezellig een dagje naar Tessenderlo om daar een wedstrijd te spelen
en een dagje mee te kijken bij de keurmeesters. Het was een gezellige dag.
Tijdens de pauze bespraken we nog even de stand van zaken van de STS in
Nederland. De mail dit ik gestuurd had over onze eigen wedstrijd die helaas
niet door kon gaan kwam blijkbaar wat agressief over. Dat is uiteraard niet de
bedoeling geweest. De bedoeling was om duidelijk aan te geven dat de STS
geen wedstrijd organiseert en dat de aanwezigen zelf besloten hebben een
onderlinge wedstrijd te spelen. Mijn excuses als dat verkeerd is
overgekomen. Ik zal proberen hier in de toekomst rekening mee te houden.
Wij vinden het als bestuur erg jammer dat onze eigen wedstrijd een jaartje
overgeslagen moet worden. We hebben jullie geadviseerd om aan te sluiten
bij de wedstrijden in Dordrecht en de nationale wedstrijd in Apeldoorn. Wij
willen als bestuur van de STS graag wat extra doen voor de leden die
daaraan deelnemen. Daarom zullen wij een klassement maken van de 3

beste vogels van de leden van de STS. Die krijgen daar een prijs voor en de
meesterzanger van de STS leden krijgt een prijs. Hetzelfde geldt voor de
wedstrijd in Apeldoorn.
De prijzen zullen dan uitgereikt worden tijdens de algemene ledenvergadering
op 4 februari 2017. Hieronder nog even een overzicht van de wedstrijden die
nog gaan komen.

- Zaterdag 17 december Dordrecht
- 27-29 december de BeNeDu te Bochelt
- 12-15 januari VOGEL 2017 te Apeldoorn

LIGA 2016/2017:
Ook dit jaar spelen wij met de leden van de STS weer de LIGA. Dit jaar is het
weer de bedoeling dat u zelf de wedstrijden aanmeld. Dit kunt u eenvoudig
doen door het formulier op de website in te vullen.
In principe kunt u elke wedstrijden hiervoor aanmelden. De enige
voorwaarden zijn dat er minimaal 5 inzenders (van timbrado's) en minimaal
35 timbrado's moeten zijn.
Voor de rest van het reglement verwijs ik u graag naar de website. Ik ben
benieuwd of we een nieuwe winnaar krijgen of dat Peter de Mulder de beker
met de grote oren weer mee naar België zal nemen.

Algemene ledenvergadering:
Tot slot wil ik u alvast wijzen op onze algemene ledenvergadering. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 4 februari 2017. We willen deze dag vooral met
elkaar (de leden zijn aan het woord) gaan kijken hoe we verder de toekomst
in willen gaan.
Daarnaast zitten we nog steeds zonder voorzitter. Het bestuur zal op
zaterdag 4 februari Cees Sprangers voordragen als nieuwe voorzitter. Mocht
u zich ook kandidaat willen stellen, dan is dat uiteraard mogelijk. U moet dat
dan voor 31 januari 2017 bekend maken bij het bestuur. Tijdens de algemene
ledenvergadering zal er dan een voorzitter gekozen worden. (Let op: u kunt
alleen stemmen als u aanwezig bent)
Verder maken we er een gezellige dag van en zullen onder andere de
tombola, de prijzenuitreiking van de verschillende wedstrijden (zie kopje
wedstrijden) en de LIGA-uitreiking plaatsvinden.

