Nieuwsbrief november (2) 2020
Wegens de nieuw aangekondigde maatregelen om het corona
virus onder de knie te krijgen is ons clubgebouw voor vereniging
doeleinde 2 weken gesloten geweest, maar vanaf 25 november zijn
we weer open. U kunt altijd voer bestellen en zo nodig komen wij
het bij u bezorgen als u dit niet kunt halen.
Graag wil ik namens het bestuur al die leden bedanken die op
onze vereniging hebben gestemd, zodat wij misschien
genomineerd zijn voor de publieksprijs van € 2000,- die dan weer
ten goede komt aan onze vrijwilligers. Dit is een initiatief van
Inzet078 en behelst Vrijwilligersprijs 2020 van de gemeente
Dordrecht.
GROTE CLUBACTIE.

Trekking; 9 december

Ja dat gaat nu ook niet zo lekker. Andries gaat normaal
gesproken met deze loten op pad tijdens onze activiteiten, zoals
clubavond en Tentoonstelling. Maar deze gaan niet door, dus zit
Andries met zijn handen in het haar. Maar in deze tijd zijn wij
bijna allemaal aangesloten op het internet, dus is er veel mogelijk.
Wilt u zelf kans maken op het winnen van de Hoofdprijs van €
100.000,- of de Volkswagen Up of één van de vakantie prijzen,
geeft dit dan door aan een bestuurlid, stuur een E-mail of
WhatsApp naar Dirk of ander bestuurder, voor 1 of meerdere
loten. U maakt het bedrag over op de rekening van de vereniging
of contant als loten worden bezorgd. Wij kunnen ook uw loten
naar u toe scannen. Kortom, steunt uw club met deze actie en

maak kans op mooie prijzen. Een lot kost € 3,00 en daarvan
ontvangt de vereniging € 2,40. Alvast bedankt voor uw moeite.

Zaterdag 28 november vogelbeurs.
Alleen als de RIVM regels en genomen maatregelen van het kabinet
dit toelaten. Rond 11.00 uur zal de Voliere GOK de 4 winnende
getallen presenteren. Alleen leden die de € 5,00 hebben voldaan, voor
dat de trekking gaat beginnen spelen mee om de prijzen. Als alles
volgens plan verloopt zijn er dan weer kalenders van de NBvV
verkrijgbaar voor 2021. Verkoopprijs € 3,00 per stuk, met iedere
maand een fantastisch mooie foto van een vogel. Er zijn 15 kalenders
op voorraad, wees er dan ook snel bij, want op is op! Bestellen kan via
Dirk en ze worden dan bij u thuis afgeleverd!
Hebt u nog producten nodig van 123vogelproducten.nl geeft dit
dan tijdig door, zodat Werner deze de vrijdag ervoor mee kan
brengen.
Ondanks de dalende aantallen Corona besmettingen, wijzen wij u
dringend op uw eigen verantwoording, ontsmet uw handen bij binnen
komst, draag een mondkapje en u kunt altijd handschoentjes dragen
die op de plank rechts voor de toiletten staan.
Wij handhaven de 30 personen door middel van het omhangen van de
linten 1t/m 30. Gaat u naar de grote zaal, dan moet u uw lint inleveren,
maar mag u zonder lint niet meer terug naar de Joop Piket zaal.
Er wordt 6 weken geen alcohol geschonken.
Laten wij met zijn allen ons houden aan de 1,5 meter afstand tussen
alle aanwezige personen, dit geld zeker in de verkoopzaal.
Blijf thuis als u ook maar vermoedt dat u gezondheidklachten bezit.
Wij stellen klanten in de gelegenheid om aan het loket bij het raam uw
bestelling af te halen, zodat u helemaal niet binnen hoeft te komen. U

kunt via de achterdeur en het pad naar de stoep het pand verlaten,
zodat er niet langs elkaar gelopen hoeft te worden.
Woensdag 25 november zijn wij weer open.
Zit u om voer verlegen, bel Erik(06-36208353) voor een afspraak.
Het bestuur

