
Uitnodiging rayonvergadering maandag 13 september 
 

Bij deze nodig ik u uit om de rayon vergadering van mandag 13 september het is 

alweer een tijd geleden volgens mijn zelfs vorig jaar september dat we een 

rayonvergadering hebben gehouden. Hoogste tijd om elkaar weer eens te zien en te 

horen hoe u vereniging er het afgelopen jaar is doorgekomen. 

Helaas zijn er weer twee verenigingen gestopt in ons rayon zodat ons rayon nog uit 8 

verenigingen bestaat. Volgens mijn waren er dat 14 toen ik begon als rayon voorzitter. 

Overigens ga ik u meteen mededelen dat in de voorjaarsvergadering dus mei 2022   ik 

me functie als rayon voorzitter neerleg .ik kan natuurlijk een lang verhaal er van 

maken waarom en druk met werk en dergelijken maar eigenlijk heb ik er gewoon 

geen zin meer in afgelopen jaar moest ik er weinig op uit voor vergaderingen en dat 

beviel me eigenlijk wel al is die vergadering best te doen met het overige 

districtsbestuur  maar ik denk dat er mensen zijn die daar nu eenmaal meer tijd voor 

hebben en hopelijk is er ook iemand die dat wil gaan doen want zonder 

rayonvoorzitter weet ik niet waar onze verenigingen dan eventueel worden ingedeeld. 

En al wordt het belang van rayon wel eens niet zo serieus genomen er moet wel een 

beetje gestuurd of bestuurd worden zeker naar het hoofdbestuur toe mocht er iemand 

zijn die geïnteresseerd is kunt u altijd contact met mijn opnemen over hoe en wat in 

het districtsbestuur. 

Na dit gezegd te hebben wil ik vragen om de aanvraag tt voor 2022 bij mijn in te 

leveren mocht dat nog niet gebeurd zijn. 

De rayonshow bij de diamantvink komt weer aan bod ervan uitgaand dat het wel 

doorgaat dit jaar en natuurlijk kan eenieder zijn zegje of ongenoegen weer kwijt 

We zorgen bij de diamantvink voor voldoende ruimte ik ga er vanuit dat de 8 

verenigingen die er nog zijn ook aanwezig zijn en wederom sorry voor de laten 

communicatie helaas had de pcv er geen ziin meer in deze keer kon ik er echt weinig 

aan doen volgende voorzitter zal alles vast beter gaan doen. 

Tot maandag 13 september 

Namens rayon voorzitter: Hans van Egmond. 



1. locatie vergadering: V.V. ‘De Diamantvink’ 

2. Weteringlaan 16 2377 XN Oude Wetering Tel: 06-17767740 

Datum vergadering :Maandag 13 september 2021 rayon voorzitter: 

Hans van Egmond 

 Adres: Hoolboomstraat 15 

Oude wetering 2377xa 

Tel:0617767740 of 0713315023 

Email:jtmvanegmond@telfort.nl 

 

1. Opening; 

2. Aanvullingen/wijzigingen agenda; 

 

3. Mededelingen voorzitter; notulist volgens mijn moet dat katwijk worden 

Notulen vergadering laatste was volgens mijn september 2020 door boskoop helaas heb ik 

die niet meer of niet gehad eventueel mee nemen of nog even op sturen  

 

5. bestuurders lijst rayon 1(eventueel veranderingen aangeven) 

 

6. rayon tentoonstelling 2021 we gaan er vanuit dat het dit jaar doorgaat bij de diamantvink 

 

7 districtsshow  wordt dit jaar in samenwerking met de flakeese vogelvereniging in 

Middelharnis 15 t/m 18 december 

 

8. districtsvergadering ridderkerk is op 1 oktober  

 

9.jeugddistrictsdag hier kan piet hagenaars vast meer over vertellen. 

 

10. wie voelt zich geroepen om vanaf mei 2022 het rayonvoorzitterschap op zich te 

nemen . 

11 rondvraag. 

 

12 volgende vergadering  maandag 14 maart 2022 tevens laatste rayon vergadering 

van huidige rayonvoorzitter. 

Mocht U niet aanwezig kunnen zijn, stel ik het op prijs als u  mij dit meldt via mail of even 

belt 

Bijlage: Ledenlijst bestuurders rayon 1 

Uitnodiging rayon vergadering 
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