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Algemene ledenvergadering
Zoals jullie allen weten hebben wij op 4 februari onze algemene
ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met de leden
gaan kijken hoe we verder de toekomst ingaan. We zullen onder andere een

nieuwe voorzitter gaan kiezen (u kunt zich tot 31 januari aanmelden als
kandidaat). Als u aanwezig bent kunt u meestemmen, anders is dit niet
mogelijk. Daarnaast hebben we de prijzenuitreiking van de LIGA en de prijzen
van de STS leden die in Dordrecht en Apeldoorn hebben meegedaan. Tot slot
hopen we, als er nog tijd is dat de keurmeesters ons wat meer kunnen
vertellen over de toeren en de studie voor keurmeester. We hopen jullie
allemaal te mogen begroeten op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe
jaar. Let op! We zullen niet in ons normale gebouw zitten. We zitten aan
de overkant. Het adres is: Koningsweg 304 3585 LD Utrecht
Vergeet u zich niet aan te melden in verband met de lunch?

LIGA 2016/2017
Ook dit seizoen spelen we uiteraard weer de LIGA. De laatste wedstrijd is
inmiddels gespeeld en de winnaars van VOGEL 2017 zijn bekend (zie onze
Facebookpagina of de site van de nvvv). Dat betekent ook dat u uw
wedstrijden kunt aanmelden voor de LIGA. Dit kan eenvoudige via onze
website (klik hier)
Op onze site vindt u ook het reglement. U zult dit jaar zelf de wedstrijden
moeten aanmelden. Let er even op dat u de punten per vogel aangeeft en
niet de totaal score. Ook als u een wedstrijd heeft waar maar 4 vogels
gezongen hebben is het de moeite waard om u aan te melden. Wie gaat er dit
jaar vandoor met de beker met de grote oren?

Contributie 2017
Het nieuwe jaar is begonnen, dat betekent ook dat er een aantal praktische
zaken geregeld moeten worden. De meeste leden hebben inmiddels de
contributie voor het nieuwe jaar al betaald. Willen de anderen dit voor 1
februari overmaken op onze rekening. Dan kunnen we daarna de juiste
ledenlijst op onze website plaatsen.

