,,De Kolibri’’

Vogelvereniging
Noordwijkerhout en Omstreken.
Opgericht 8 mei 1957

Voorhout augustus 2018,
Geachte vogelhandelaren, gaarne nodigen wij u weer uit als standhouder / handelaar op onze
komende vogelmarkten.
Piet van de Berg en zijn medewerkers zijn weer het aanspreekpunt.
Ook dit seizoen kijken we weer of de vogels en de behuizing klopt zoals wij dat graag zien,
namelijk gezond en in voldoende ruimte gehuisvest. De kooien dienen schoon en keurig uit
te zien, ook aan de buitenzijde. Ook dienen zij te zijn voorzien van water en voer.
Belangrijke mededelingen

•
•
•
•
•
•

De zaal voor de handelaren is open om 11.00 uur
De officiële openingstijd is 11.30 uur, sluiting 15.00 uur
U bent verplicht om tot 15.00 uur de stand te bemannen.

We willen geen in en verkoop buiten het gebouw
Voor het aantal vogels in de kooi dient u het reglement te raadplegen.
Maak van de markt een visitekaartje, het is goed voor de vogels, u en onze
vereniging.
• Ik hoop dat het weer een gezellige markt mag zijn, waar het voor iedereen fijn
vertoeven is en dat er veel goede zaken gedaan mogen worden.
• Onderstaande punten blijven ook dit jaar weer van kracht.
1. De maximale tafellengte voor u blijft 5 strekkende meter. Bij drukte schikken
we allemaal in. Cor van Schaik huurt tafels voor hem gelden andere regels.
2. Uw plaats wordt bepaald door de vogelmarktgroep, zij wijzen aan.
3. De tafels dienen aan 2 zijde gebruikt te worden.
4. De kooien dienen schoon en met de juiste aantal vogels getoond te worden.
5. Roken is uit de boze, en doen wij buiten. Het is slecht voor U en de vogels.

6. Het reglement hangt in de zaal, kijk er naar en volg de regels op.
7. Vogels die niet door de beugel kunnen, dienen direct op de eerste aanwijzing
verwijderd te worden.
8. Lopers in de zaal worden niet toegestaan.

Wij blijven als bestuur hameren op bovengenoemde. Blijf scherp op uw vogels en kooien
letten. Gezond en schoon verkoopt altijd beter. Bijgesloten is de agenda en het reglement.
Namens het bestuur VV De Kolibri,
Ben Zwetsloot vrz

