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Vogelvereniging Schagen en Omgeving 
Opgericht: 10 januari 1963. Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers. 

Postadres: Vogelvereniging S&O, Fresiastraat 9,  1782 NS in Den Helder  
Rabobank: NL29RABO0140 8354 82  t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving  

Clubgebouw : Spartahal, Zuiderweg 2A, 1741NA in Schagen. 
 Inschrijving : K.v.K. nr. V634510  

Afd.code : NBvV S25 
Website: www.vseno.nl 

De Snaveltjes Nieuwsbrief mailadres: carperazzi@hotmail.com 

De Snaveltjes Nieuwsbrief van: April 2021 

     Dagelijks Bestuur 

                         
            Voorzitter     Secretaris                  Penningmeester   
           Theo Smit                                             Henk van Spelden                           Arie Groot 
      Tel: 0226 391682                Tel: 06 – 20763461                                    Tel: 0224 - 298352 
Mail: theoria010@gmail.com   Mail: henkvanspelden@hotmail.com                      Mail: arie.groot.1@quicknet.nl 

 

                                            
          2e Voorzitter                                  2e Secretaris                       2e Penningmeester 

          Lou de Jong                           Erik Hogerheijde                                             Nic Mulder 

     Tel: 0224 – 799857                  Tel: 06 – 55521005                               Tel: 0226 – 392217 

Mail: info@l-de-jongh.speedling.nl     Mail: carperazzi@hotmail.com  

                                    
        Materiaalman                     Ringen commissaris         TT Secretaris &Webmaster 

         Jan Dietvorst                                                  Maaik Kruijer                       Jan Modder 

    Tel: 0224 – 292620                      Tel: 06 – 53859330                Tel: 0224 – 571871 

Mail: jc.dietvorst@quicknet.nl   Mail: mjn.kruijer@quicknet.nl         Mail: j.modder@quicknet.nl 

DE VOLGENDE LEDENVERGADERING IS NOG NIET BEKEND!!! 
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Ringencommissaris 
Ringen informatie; 

In de maart editie van Onze Vogels is alles te lezen over het bestellen van ringen 
(data, kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier! 

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, je 
ringenbestelling hebt verzonden. 

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; 
https://www.nbvv.nl/ringen/  

waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden. 

Met de vriendelijke ringen groet 
Maaik

Nieuw Verenigingslid!!!

Vogelvereniging Schagen en Omgeving heet de heer G. Visser 
wonende in Schagen van harte welkom bij onze vereniging.

Helaas weten wij nog niet wat de heer Visser kweekt, 
maar dat gaan wij vast de komende tijd wel horen.  

Wij hopen u tijdens onze verenigingsavond persoonlijk welkom te mogen heten 
als dit weer mogelijk is. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Schagen en Omgeving 
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Peter (R) de Vries is op het hok bij ……. 

 Om het filmpje te bekijken klik je op de onderstaande afbeelding. 

Of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=RXkVmZudT38 

In onze Snaveltjes Nieuwsbrief hebben we vanaf heden een nieuwe rubriek!!!  
Peter de Vries kwam met een fantastisch voorstel nl. “Op het hok bij…”!  

Hij gaat maandelijks bij één van onze leden op het hok kijken en gaat de kweker 
aan een diepte interview onderwerpen waarna hij deze monteert in een leuk en 

informatief filmpje. In de eerst volgende Snaveltjes Nieuwsbrief wordt deze dan 
gepubliceerd.  

In onze 1ste editie trapt onze zeer gewaardeerde voorzitter van 
vogelvereniging Schagen en Omgeving als eerste af!  

Heel veel kijkplezier!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=RXkVmZudT38
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Wilt u als vogelliefhebber lid  worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  

gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  

* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  

* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 

* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  

* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O. 

  Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij: 
 Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 

Ledenadministratie en Penningmeester: 
  Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 

Contributie Senioren: € 40,00 per jaar 
  Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar 
  Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 

Naam: 
      Straat: 
   

Postcode: 
 Woonplaats: 

  
Geb.datum: 

 Telefooonummer: 
 

Mobiel: 
  Emailadres: 

     Ik word lid per: 
     Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE 

 Zo ja, welke vereniging? 
    Ik heb reeds een kweeknummer namelijk: 

  Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 

mijn gegevens te gebruiken voor: 
   * Administratieve- en Contributieverwerking 

  * Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten 
 * Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 

* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 

Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       

       

        




