Opgericht 20 n ovember 1935
*
vo or z it t e r :
se cret a r is :
pe n ni n g m eest er :
ri n ge n co m m iss a r is :

W.R. de Boer, Brêgeleane 22, 9051 PM Stiens, Tel. 06-43365045
W.B. Halsema, G.F. Vosstraat 8, 8474 BH Oldeholtpade, Tel. 0561-688608
J. Luchtmeijer, De Emma 7, 9207 CD Drachten, Tel. 0512-518833
W. de Wal, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel, Tel. 0513-571602

Uitnodiging vergadering op dinsdag 16 januari 2018
Plaats: Scantri Hal, Orionweg 10, 8938 AH Leeuwarden. (tegenover NS Station Camminghaburen)
Aanvang: 20.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van 28 november 2017
5. Voorbespreking hokbezoeken 2018
Pauze met uitreiking van bestelde ringen.
6. Voordracht Rikus Hagenauw
7. Vragenkwartiertje en bespreking meegebrachte duiven
8. Rondvraag en Sluiting.
Op deze avond verzorgt Rikus Hagenauw een PowerPoint presentatie. Het onderwerp voor deze avond is:
“10 jaar digitale fotografie, een verzameling van bijzondere momenten van dieren, fokkers en hokken”.
Rikus heeft voor deze avond speciaal voor de FSC een fraaie compilatie gemaakt van zijn mooiste
duivenfoto’s van de afgelopen 10 jaar.
Vervoer naar NBS Bondsshow te Boskoop op woensdag 17 januari.
Marten Kiestra heeft aangegeven het vervoer van de duiven naar de NBS bondsshow weer op zich te willen
nemen. Meldt uw duiven van te voren aan bij Marten Kiestra, Tijnjedijk 57 te Leeuwarden. Tel. 0582882622. Kosten: € 1.50 per duif, alleen voor FSC leden en graag de betaling gepast contant afrekenen.
Adres hal: Groen-Directhallen Boskoop b.v., Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude/ITC Boskoop.
Ringen 2018
De ringen die in december 2017 besteld zijn, kunnen in de pauze op de vergadering van 16 januari afgehaald
worden. Wie niet aanwezig kan zijn en toch snel zijn ringen wil, neem even contact op met onze
ringencommissaris Willem de Wal (zijn telefoonnummer staat hierboven).
Voor 2018 kunt u nog steeds ringen bestellen met het formulier in het novembernummer van de Wel & Wee
of via het ringenbestelformulier op onze website. De portokosten voor (na)bestellingen bedragen Euro 2,55.
Deze bedragen zullen/zijn weer tezamen met de contributie van de FSC en eventuele advertentiekosten
automatisch door onze penningmeester van uw bankrekening afgeschreven.
N.B. Wilt u voor voldoende saldo zorg dragen en eventuele wijzigingen in het IBAN nummer doorgeven aan
penningmeester Jan Luchtmeijer. Mocht u het t.z.t. niet eens zijn met de afschrijving, meldt dat aan de
penningmeester. De ringen kunnen pas afgegeven worden als alle betalingen binnen zijn!
Agenda 2017 – 2018
di. 16 jan. 2018
di. 20 maart. 2018
di. 17 apr. 2018
za. 21 apr. 2018
di. 5 juni 2018
vr. 21 sept.

Vergadering
Algemene ledenvergadering
Vergadering.
Summersweep
Vergadering.
Jongdierendag Scantri Hal

