
 

 

 

 

 

Berendrecht, 22 september 2017. 

 

UITNODIGING INTERACTIEVE 

VERGADERING 
 
Vrijdag 13 oktober 2017  organiseren we weer een interactieve clubavond bij 
VGC waarop we dan een bepaald onderwerp bespreken.  Dit jaar: 
 

Keuren conform de standaard.  

 

Deze presentatie, gegeven door Jac Cuyten himself,  is een toelichting op de 
keurrichtlijnen zoals die vanaf volgend jaar gehanteerd gaan worden.   
 
Met Jac, overigens ook winnaar van de NGC clubshow met zijn partnership 
JJCbudgies, hebben we meteen een keurmeester en tentoonsteller in één en 
dus ook de aangewezen persoon om ons hier meer duidelijkheid in te geven. 

Graag nodig ik jullie dus uit op vrijdag, 13 oktober 2017 in de Parochiezaal, 
Venusstraat 10, 2520 Oelegem. 
 
De deuren openen om 20u30 om dan rond 21u00 van start te gaan met de 
presentatie. 
 
Hopend op uw komst, 
Eric Thielemans 

 

 

 

Maatschappelijke zetel: 

Monnikenhofstraat 44 

2040 Berendrecht 

Antwerpen - België 

 

Ondernemingsnr.: BE0889587394 

 

Bankrekeningnummer:  

IBAN: BE28 7380 2149 5020 

BIC:  KREDBEBB 

 

Contact: 

Eric Thielemans:    +32 497 73 38 21 

Jac Cuyten:              0031/402013671 

Daisy Vermeulen  +32 474 90 37 47 

 

 

vgc-vzw@telenet.be www.vgc-vzw.eu 

Aangesloten bij de 

Nederlandse Grasparkietenclub 
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LIDMAATSCHAP 2018 
 

Beste sportvriend,  
 
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het weer stilaan tijd voor de 
vernieuwing van het lidmaatschap voor het seizoen 2018, 
tenminste voor hen die dit nog niet deden.  
 
Elk jaar weer heeft VGC een fantastisch programma met shows en voordrachten met Internationale 
sprekers en keurmeesters. Op deze bijeenkomsten worden tal van onderwerpen aangesneden, 
zolang het maar handelt over "de grasparkiet". Meestal zijn dit lezingen verzorgd door gastsprekers 
met of zonder beeldmateriaal, maar ook worden er vogels meegebracht, zoals op de mini-
babyshows of de kweekvogelshows, en of andere activiteiten. 
 
Om al onze activiteiten betaalbaar te houden vragen we als lidgeld bij VGC € 15,00.  
Uw bijdrage geeft VGC de extra slagkracht om steeds weer top-activiteiten te kunnen blijven 
organiseren waar je natuurlijk van harte welkom bent! 

 
We hopen althans dat we u ook dit jaar op onze ledenlijst mogen 
neerschrijven. 
Hieronder de gebruikelijke procedure voor de betaling van uw 
lidmaatschap.  

 

U wordt lid van VGC voor het jaar 2018 door de betaling van 

15,00 euro.  
 

 U betaalt gewoon door storting op het rekeningnummer  KBC  
  IBAN BE28 7380 2149 5020 
  BIC  KREDBEBB 
  met vermelding ‘lidgeld 2018’  

 of aan één van onze mensen van het VGC bestuur. 
 
U bent dan lid van de meest interessante speciaal club in 
België en wij zorgen ervoor dat u met uw vogels de 
aandacht krijgt die u verdient.  
 
Voor de meerprijs van € 38,00 betaalt u lidmaatschap bij 
NGC en ontvangt u 10 maal het clubblad ‘Budgie’.  
Betalingswijze is dezelfde procedure zoals hierboven 
beschreven. 
Om problemen met verzending van het clubblad te 
vermijden, raden we u aan om uw lidmaatschap te betalen 
vóór 31/12/2017.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Voor het bestuur,  
Eric Thielemans  
 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief  2017-6 

 2

-



 
 
 

TOPRAYON 

 

Graag willen we iedereen nogmaals feliciteren met zijn/haar deelname aan onze 

IOR en aan de NGC club show te Hapert want jullie vogels maakten beslist de 

show!  

Op de NGC show werd de kwaliteit van de VGC-ers nogmaals bekroond met tal 

van persoonlijke titels, zo was er  de gouden parkiet voor het partn. JJC-

Budgies, de zilveren parkiet voor partn. Heylen-Waerzeggers  en dan natuurlijk 

al de andere hoofdprijzen die 

door VGC-ers werden 

gewonnen wat dan natuurlijk 

als resultaat de zevende 

rayonkampioenstitel voor VGC 

opleverde. Dikke proficiat en 

bedankt iedereen!  

Jullie zijn top! 

 
 
 
 

VGC - WEBSITE 

Vind hier het laatste nieuws i.v.m. onze shows, activiteiten, … 
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http://vgc-vzw.eu
https://www.facebook.com/Vlaamse-Grasparkietenclub-233812893469404/?fref=ts


 
 

 

GEZELLIG SAMENZIJN 18/11/2017 

 
Op zaterdag 18 november 2017  is het weer feest in de kempen: ons 
“gezellig samenzijn”, het  feest van VGC! 
 
Na het lauweren van onze clubkampioenen bieden wij u voor een zeer 
democratische prijs een overheerlijk buffet (drank inbegrepen)! Meteen 
voor u de kans om eens andere mensen uit te nodigen, andere dan 
vogelkwekers, zo hebben de vrouwen ook hun klapje terwijl wij verder 
vogel…, alles onder de noemer  van “Kempische gastvrijheid“.  Wij 
zorgen voor de muzikale achtergrond zodat zij die willen ook nog een 
danspasje kunnen placeren…. 
Kortweg beloofd dit weer een mooie avond te worden, reden te meer om 
eens wat extra volk uit te nodigen.  
 
Locatie : Venusstraat 10 , 2520 Oelegem (Ranst) 
Aanvang :  Samenkomst 19.30 uur, aan tafel vanaf 20.00 uur 
Kostprijs :  € 22,50  per persoon alles in, ook voor niet leden, iedereen welkom! 
 
Inschrijven is eenvoudig, wel graag vóór 6 november a.s.: 

- liefst via deze link: 
 https://goo.gl/forms/4FByMQJLviqSpkWz2 
(niet vergeten te klikken op ‘ik ben geen robot’ (beveiliging van google ☺ )) 

- of vul de onderstaande strook netjes in en lever deze binnen bij één van de 
bestuursleden. 

Betaling € 22,50 per persoon:  
- of cash op 18 november 2017 
- of via overschrijving, ten laatste maandag 6 november 2017: 

IBAN BE28 7380 2149 5020 
  BIC  KREDBEBB 

 met vermelding: Gezellig Samenzijn – ‘uw naam’ – ‘aantal’ personen 
Voor eventuele vragen kan u ook steeds terecht bij één van 
ons, en verder hopen we u allen te mogen ontvangen op ons 
jaarlijks eetfestijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur van VGC 
 

 
 

Info: Eric Thielemans, Monnikenhofstraat 44, 2040 Berendrecht 
GSM  +32 497 73 38 21 - email: vgc-vzw@telenet.be 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gezellig Samenzijn VGC,  zaterdag  18 november 2017 
 
Naam: …………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 

Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Tel. …………………………………………………………………. 

Inschrijving voor het gezellig samenzijn  met  ………………..  personen. 

Betaling:  cash op 18/11/2017 /  via overschrijving ten laatste 6/11/2017 
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