Geheugensteuntje t.b.v. afdelingsecretariaten
Nr. Maand
1. januari

Onderwerp
Aanvraag jubileumspelden
voor geheel geldende jaar

2.

april

Verhindering district
vergadering

3.

augustus/
september
september

Jeugdontmoetingsdag

4.

Officiële TT aanvraag

Aktie
Aanvragen bij de districtvoorzitter !
Gegevens die benodigd zijn:
a. Naam betreffende lid
b. Kweeknummer
c. Periode lidmaatschap
d. Afdelingscode
e. Datum wanneer uitreiking plaatsvindt.
Indien de speld door een districtbestuurder wordt
uitgereikt, dan tevens een verhaaltje over de jubilaris
bijvoegen. Vlak voor de uitreiking een herinnering sturen.
Bij verhindering van bezoek aan de
districtvergadering, afmelding tijdig doen
toekomen aan districtsecretaris.
Opgave doen voor jeugdontmoetingsdag bij de
organiserende afdeling.
Voor 15 september dient dit formulier, in drievoud , in
het bezit zijn van de districtvoorzitter.
(graag duidelijk invullen)
Het formulier moet data bevatten, die ligt in de
voor uw afdeling geldende vaste week.
Graag duidelijk en alles invullen a.u.b.

Ook een copy van bevestiging keurmeester.
5.

oktober

Verhindering district
vergadering

6.

oktober/
november

District tentoonstelling

7.

Keurmeesters

8.

oktober/
november/
december
Gehele jaar

9.

Gehele jaar

Wetenswaardigheden afdeling,
b.v. jubilea, eretitels,
overlijdensgevallen, etc.
Clubshopartikelen

10. Gehele jaar

Wijziging bestuur c.q. adressen
van bestuursleden

Bij verhindering van bezoek aan de
districtvergadering, afmelding tijdig doen
toekomen aan districtsecretaris.
Opgave doen van de inzendingen bij de TT administratie.
Advies:
a. probeer per afdeling de opgave te doen.
b. Controleer de formulieren op juiste invulling
c. Waarde van de vogels en kooien apart opgeteld
op de achterzijde vermelden.
d. Op tijd inleveren
Keurmeesters die komen keuren op de afdeling een
herinneringsbrief sturen, met vermelding waar,
wanneer en met wie er gekeurd wordt.
Verzenden naar:
* districtsecretaris
* bondsbureau
Verzenden naar bonsbureau c.q. redactie
maandblad "Onze Vogels",
via info@NBvV.nl
De in het maandblad aangegeven clubshopartikel
kunnen door toedoen van de districtvoorzitter op
goedkope wijze in uw bezit komen. (dit scheelt o.a. porti)
De clubshopartikelen die U nodig hebt, kunt u per mail
bestellen bij de DV.
Op tijd en ruim voor de districtvergaderingen. Op de
voor- en najaarsvergadering worden de artikelen dan
afdeleverd. Uiteraars tegen contante betaling.

District Groningen

