Beste vogelvrienden,

Hierbij doen wij u toekomen het inschrijfformulier alsmede het reglement voor het inzenden op
onze COM Tentoonstelling, welke op vrijdag 27- en zaterdag 28 oktober 2017 zal worden
gehouden.
Voor degen die reeds bij ons ingezonden hebben weten dat onze COM show voor kwaliteit én voor
gemoedelijkheid staat, anderen die voor het eerst gaan inzenden zullen dat gaan ervaren!
Alle bijzonderheden kunt u terug vinden in het reglement. Enkele punten uit dat reglement willen
wij toch nog even beklemtonen: u hoeft geen drinkfonteintjes mee te nemen, want de firma Wim
van de Lustgraaf uit Veenendaal heeft zich wederom bereid verklaard deze fonteintjes te
promoten, waarvoor onze dank! Ook hebben wij dit jaar wederom gekozen om de drinkfonteintjes
te vullen vanuit een gesloten systeem, dit met het oog op de hygiëne.
De kooien welke geplaatst zullen worden op de bovenste stellingen zullen worden afgedekt, dit ter
bescherming tegen het felle licht van de TT buizen daarboven.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u onze vereniging wilt ondersteunen door het kopen
van loten.
De prijs is € 0,50 per lot. Uiteraard mogen wij dit bij u van harte aanbevelen.
Voor het COM vraagprogramma mag ik u bij dezen verwijzen naar onze website :
www.kanarievereniging-ovo.nl Geen vraagprogramma van de NBVV gebruiken.
De inbreng is op woensdag 25 oktober a.s. vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur; mocht het zo zijn dat u
beslist niet kunt in deze tijd, neem dan even contact op met ondergetekende, telefoon 0553665628 of 06-52862856
Mocht u nog kanarievrienden kennen die ook graag in willen zenden en nog geen bescheiden
hebben ontvangen, kunt u mij naam, adres en (eventueel) e-mailadres doorgeven, en dan zal ik
zorg dragen dat zij ook de bescheiden gaan ontvangen, want ook hier geldt natuurlijk: hoe meer
inzenders, hoe mooier de show!! U kunt natuurlijk hem/hen ook mijn naam en verdere gegevens
geven zodat zij met mij in contact kunnen treden, ofwel een kopie geven van hetgeen u bij dezen
ontvangt.
Ook kunt u via onze genoemde site het inschrijfformulier downloaden, invullen, opslaan, en
vervolgens als volgt toezenden:
per mail; of c.vanmaanen@hotmail.nl per post: C.J.van Maanen, Descartesstraat 7, 7323 HX
Apeldoorn.

Graag zien wij uw inschrijfformulier tegemoet.
Inmiddels verblijft met vriendelijke groet
namens OVO
Kees van Maanen, wedstrijdsecretaris.
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