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Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur : 

Voorzitter/2
e
 penningmeester: L.Wooning,  0182-385921 

(fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningmeester: G.M.Wiltenburg, 0348-552195 

(gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Ringencomm./2
e
 voorz.: H. Kaper, 06-15894057 (hakaper@planet.nl) 

2
e
 secretaris: S.vd  Wel, (svanderwel@hetnet.nl) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032 

   Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand : januari  2015 

24 jan.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

2 feb.    Jaarvergadering 

9 feb.    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

28 feb.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

2 mrt. 
   Clubavond Cees Diepstraten (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

   Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

28 mrt.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

30 mrt.    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

14 apr.    Rayonvergadering (20:00 u.) 

25 apr.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

18 mei 
   Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

   Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

22+29 mei    Schoolmiddagen 

23 mei    Beurs (12:00-15:00 u.) 

1 jun.    Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

4 jul.    Afsluiting voorseizoen + BBQ 

22 aug.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

24 aug.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

12 sep.    Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

26 sep.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

28 sep.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 okt. 
   Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.    

   vragen/info halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

7 okt.    Sluiting inschrijving TT 

12 okt.    Inschrijven + indelen in klasse etc. 

17+19+24 okt.    Opbouwen TT zaal 

26 okt.    Zaal gereed maken voor het inkooien 

27 okt.    Inkooien 

28 okt.    Vogels keuren 

29 okt.    Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

30 okt.    Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

31 okt.    Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

2 nov.    Zaal opruimen  

16 nov.    Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

28 nov.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 dec.    Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

11 jan. 2016    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 jan. 2016    Beurs (12:00-15:00 u.) 

8 feb. 2016    Jaarvergadering (20:00 u.) 

Nieuwsbrief  

“De Vogelvrienden” B.A.S. 

 

Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven 
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HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR VAN DE VOGELVRIENDEN U 

UIT VOOR DE JAARVERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2015.  

(onderstaand vindt u de agenda en de daarbij behorende stukken) 

 

AGENDA JAARVERGADERING 2 FEBRUARI 2015 

1. Opening 

2. Notulen vorige jaarvergadering (10 febr. 2014) 

3. Ingekomen stukken/uitgaande post 

4. Mededelingen 

5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 

7. Verslag kascommissie (Jaco Post/Aschwin Koppe) 

8. Begroting 2015  

9. Bestuursverkiezing; aftredend zijn: 

 1
e
 secretaris Wim Spelt (herkiesbaar) 

  2
e
 penningmeester Leo Wooning (herkiesbaar) 

  2
e
 voorzitter Hans Kaper (niet herkiesbaar ivm verh,) 

Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 2 februari 2015 

aanmelden bij Leo Wooning 

10. Verkiezing kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Jaco   

Post. Potentiële  kandidaten kunnen zich t/m 2 februari 2015 

aanmelden bij Leo Wooning. 

11.   TT-commissie 

12.   Agenda/jaarprogramma 2015 (zie laatste blad nieuwsbrief) 

13.   Wat verder ter tafel komt (onderwerpen clubavonden !) 

14.   Rondvraag 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 2013 

Datum : 10 februari 2014 
Aanwezig : Peter Kuijf, Gerrit de Kruijf, Ton Bockmeulen, Aschwin 

Koppe, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo Wooning, Gerard 

Wiltenburg, Hans Kaper, Wim van Garderen, Wim Spelt, John Kreft, 

Arie van Leeuwen, Koos Loef, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie 

Speksnijder, Leo van Vliet, Teun den Hartog, Simon vdr Wel 

Afwezig met kennisgeving : Ton Geerts, Ton Timmer 

1. Opening 

Leo opent de vergadering en heet m.n. Arie Speksnijder en Leo van 

Vliet welkom. Zij zijn op dit moment lid van vv Ons Genoegen uit 

Lekkerkerk en melden zich bij ons aan als nieuw lid omdat vv Ons 

Genoegen uit Lekkerkerk per 1/4/2014 gaat stoppen.  

Het rondje vogeljaar 2013: door het koude voorjaar was de start, 

vooral bij de kanariekwekers, wat moeizaam verlopen. Hoge 

luchtdruk had invloed gehad op de kweek bij de agaporniden 

kwekers. Het kweekresultaat bij de tropen-/Europese 

cultuurvogelkwekers was wisselend. TT resultaten waren over het 

algemeen goed. 

2. Notulen vorige jaarvergadering 2012 (4 februari 2013) 

Punt 4 : de buitenzijde van het clubgebouw is met 8 vrijwilligers 

geschilderd. Leo bedankt hen voor hun inzet. Verslag verder akk. 

3. Ingekomen stukken/uitgaande post 

VV Ons Genoegen uit Lekkerkerk stopt per 1/4/2014. Teun den 

Hartog en Bé vd Berg hebben aangegeven te stoppen als lid van de 

TT-commissie. 

4. Mededelingen 

 Parkeerterrein voor ons clubgebouw is één richtingverkeer 

geworden.  

 TT-inschrijfformulieren worden vaak niet correct ingevuld. 

In één van de komende nieuwsbrieven en op een 

maandagavond  gaan we er aandacht aan besteden. Datum 

hiervoor wordt nog opgenomen in het jaarprogramma 2014 

(achterzijde nieuwsbrief) 

5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 

Verslag akkoord. Bestuur is content met het stabiel blijvend 

ledenbestand. 

Leo doet een oproep aan de aanwezigen om belangstellenden c.q. 

potentiële nieuwe (gast)leden door te geven aan het bestuur. 

Tevens vraagt hij speciale aandacht voor de passage t.a.v. het 

TT programma t.w. : 

In verband een correcte werking van het nieuwe TT programma 

worden de volgende wijzigingen in het reglementen doorgevoerd : 

A. Minimum aantal punten : in het aanvullend reglement voor de 

onderlinge TT (De prijzen punt i) worden het minimum aantal 

punten voor EK en OK gelijk getrokken met het minimum aantal in 

het bijzondere reglement artikel 9 punt H t.w. 91 punten voor 

Goud/1
e
 ond; 90 punten voor Zilver/2

e
 ond; 89 punten voor 

Brons/3
e
 ond 



B. Inschrijfgeld : Bijz. TT : enkel € 1,- ; stel € 2,-; stam € 4,-. Ond. 

TT : per vogel € 0,50; per stel € 1,-; per stam € 2,- 

C. Verzekerd bedrag :  Het te verzekeren bedrag door voor de 

kooien/ stellingen etc. van tevoren bepalen voor definitieve invoer 

in het TT programma. Vanuit het programma kan dan, na 

verwerking van de inschrijvingen, het verzekeringsformulier  

rechtstreeks naar de NBvV worden gezonden. 

D. Besloten wordt OEK te laten vervallen en verder te werken met 

OK.  

E. Voerbonnen blijven geldig tot de eerstvolgende TT 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 

Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. We hebben 

een mooi positief financieel jaar gedraaid. De kleine kas is 

inmiddels opgeheven. De handelaren die op de beurs aanwezig zijn 

krijgen een km vergoeding. Bordsponsoren krijgen vanaf de TT 

2013 een gratis advertentie in de catalogus. Mocht iemand 

mogelijke sponsoren weten dan graag even doorgeven aan één van 

de bestuursleden. De vereniging zorgt voor het sponsorbord in het 

clubgebouw. Onderhoud aan het gebouw heeft qua materiaal i.v.m. 

sponsoring niet veel gekost.  Fa. Kranendonk heeft  het voer en de 

voerprijzen tijdens de TT gesponsord. Het financieel jaarverslag 

wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. Zij 

die een gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers 

kunnen hiervoor contact opnemen met onze penningm.  

7. Verslag kascommissie 

Jaco Post en Cees van Zwienen hebben op 14 januari 2014 de 

jaarrekening en de financiële verantwoording van het bestuur over 

het seizoen 2013 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt 

decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Jaco en Cees 

geven Gerard compliment voor de zeer duidelijke weergave en 

onderbouwde financiële resultaten. 

8. Begroting 2014 

Gerard geeft een toelichting op de begroting 2014. De begroting 

wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. 

Leo kondigt aan dat de NBvV met ingang van 2015 van plan is de 

contributie te verhogen i.v.m. de verslechterende financiële positie. 

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn : Gerard Wiltenburg 

(penningmeester), Leo Wooning (voorzitter) en Simon vdr Wel (2
e
 

secretaris). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 

vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Leo, Gerard en 

Simon op de al door hen bezette functies. 

9. Kascommissie 

Cees van Zwienen is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt 

Cees voor zijn inzet. Jaco Post. en Aschwin Koppe vormen de 

kascommissie voor 2014.  Wim van Garderen geeft aan bereid te 

zijn de reservefunctie op zich te nemen. 

10. TT-commissie 

Opgezegd : Teun den Hartog en Bé vd Berg. Nieuw zijn Peter Kuijf 

en Arie Speksnijder. 

11. Liga wedstrijd 

Besloten wordt nog 1 jaar door te gaan met de Liga wedstrijd. Na 1 

jaar gaan we evalueren en wordt besloten of we doorgaan. 

12. Agenda/Jaarprogramma 2014 

 Voorgesteld wordt begin mei een extra clubavond in te 

lassen voor de presentatie van Lou Megens (stond op het 

programma 2013 maar kon door een ongeval van Lou niet 

doorgaan). Leo zal Lou bellen en met hem overleggen welke 

maandagavond hem het beste uitkomt. 

 Er wordt nog een avond geprikt voor het bespreken van 

invullen van TT formulieren 

 BBQ van 20-9-2014 wordt verplaatst naar 13-9-2014 

(namiddag) 

13. Voor de clubavond van 6-10-2014 wordt voorgesteld van Dam uit te 

nodigen.  

14. Wat verder ter tafel komt 

 De contributie (automatische incasso) zal 25-2-2014 worden 

afgeschreven. Aan de overige (gast)leden wordt verzocht hun 

contributie voor 1-3-2014 te voldoen. Iedereen krijgt hier 

binnenkort nog een aankondiging over. 

 Gerrit de Kruijf geeft aan dat hij voor de bar meer zal moeten 

inkopen omdat de voorraden beginnen te slinken. Hij sluit dit 

kort met Gerard. 

 We gaan ook dit jaar weer proberen een fietstocht te 

organiseren. 



 

JAARVERSLAG 2014  

BESTUUR 
Op de jaarvergadering van 4 februari 2014 waren aftredend en 

herkiesbaar : 

 Gerard Wiltenburg, penningmeester 

 Leo Wooning, voorzitter 

 Simon vdr Wel, 2
e
 secretaris 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming op de al door hen 

bezette functies. 

De samenstelling van het  bestuur ziet er eind 2014  als volgt uit 

 Leo Wooning, Schoonhoven      voorzitter + 2
e
 penningmeester 

 Gerard Wiltenburg, Lopik      1
e
 penningmeester 

 Wim Spelt, Lopik       1
e
 secretaris 

 Hans Kaper, Berkenwoude      2
e
 voorzitter + ringencomm. 

 Simon van der Wel, Ammerstol  2
e
 secretaris 

TT-secretaris is Cees van Zwienen 

KASCOMMISSIE 
Kascommissieleden zijn Jaco Post en Aschwin Koppe. Wim van 

Garderen is reserve. 

LEDENBESTAND 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2014 als volgt. 

 Actief 

lid 

Gastlid Donateur Belangstellende

n 

Totaal 

1-1-2014 82 21 2 2 107 

1-4-2014 83 19 2 2 106 

1-7-2014 85 18 2 5 110 

1-10-2014 86 18 1 4 109 

1-1-2015 84 19 1 3 107 

Afgelopen jaar hebben zich 7  nieuwe leden aangemeld t.w. : 

 P.Mes, Gipskruid 26,  Krimpen a/d IJssel (was gastlid) 

 A.Speksnijder, Wilhelminastraat 39, Lekkerkerk (oud lid 

opgeheven vv Ons Genoegen Lekkerkerk) 

 L.M.M.van Vliet, Langedreef 28, Lekkerkerk (oud lid 

opgeheven vv Ons Genoegen Lekkerkerk) 

 E.A.Groenewegen vd Weiden, Koninginnewewg 11 N, 

Lekkerkerk (was gastlid) 

 A.J.van Vliet. Kerkweg 129 , Lekkerkerk 

 T.P.M.Boerma, J Kortlandstraat 1D, Schoonhoven 

 J.B.vdr Willik, Kon Wilhelminaweg 254, Gouda 

 

Afgelopen jaar hebben zich 2  nieuwe gastleden aangemeld t.w. : 

 M.A.de Jong, Tuinstraat 17, Krimpen ad Lek 

 J. Schellingerhout, Gnephoek 10, Alphen ad Rijn 

 

P.van Vliet en A.Schep hebben zich gemeld als belangstellenden. 

Afgevoerd als belangstellende is H.J.A.Camu. 

 

Opgezegd hebben : J. vd IJssel uit Benschop (gastlid), M.de Boer uit 

Schoonhoven (lid), C.J.van Deelen uit Bergambacht (lid), M.den Ouden 

uit Bergambacht (lid), M.J.vd Werf uit Ammerstol (lid) en A.van 

Leeuwen uit Capelle ad IJssel (gastlid). 

 

Overleden in 2014:W.Bischof uit Schoonhoven (donateur) en G.van 

Buren uit Bergambacht (lid) 

SCHOOLMIDDAGEN 2014 
Samen met de Jeu des Boules organiseert onze vereniging elk jaar  

schoolmiddagen voor de basisscholen in Bergambacht met als doel de 

kinderen iets te vertellen/bij te brengen over het houden van vogels en 

het spelen van Jeu des Boules. Basisschool De Ark was op 16/5/2014 

met 28 kinderen uit groep 7/8 aanwezig en De Kiezel en de Kei op 

23/5/2014  met 40 kinderen uit groep 7.  

VERENIGINGSUITJE NAAR HET BELOKEN LAND IN 

MONTFOORT 

Op 5 juli 2014 hebben we een verenigingsuitje georganiseerd naar Het 

Beloken Land in Montfoort. De heer Verkaik hield na ontvangst met 

koffie en appeltaart een boeiend verhaal over de historie en renovatie 

van een aantal eendenkooien in het groene hart. Met 26 personen 

brachten we vervolgens een bezoekje aan een eendenkooi en een zeer 

uitgebreide verzameling “antiek gereedschap” etc 

 

TAFELKEURING + BBQ 

Op 13-9-2014 was er weer een goedbezochte en leerzame tafelkeuring 

is ons clubgebouw. Keurmeesters waren : L.Boers (kanaries) en 



P.Wijgerde (tropen/parkieten).  De BBQ in de middag was met 50 

deelnemers erg gezellig. 

INVULLEN TT FORMULIEREN    

15 sep. is er een avond gehouden om (gast)leden te helpen met het 

invullen van hun TT form.  

CLUBAVONDEN  

Op 24 mrt, 19 mei en 6 okt zijn er weer clubavonden georganiseerd. 

Geprobeerd wordt telkens een zo gevarieerd mogelijk programma te 

brengen om de avond voor iedereen interessant te maken. Met name 24 

maart (dierenarts Hedwig vd Horst) was een druk bezochte avond. 

BEURS 

Met ingang van 2014 zijn de beurstijden gewijzigd. Nu : 12:00–15:00 u. 

Was : 9:00–12:00 u. 

Handelaar Fluiter uit Berkenwoude is in 2014 gestopt. 

NIEUWSBRIEF  DIGITAAL 
Inmiddels ontvangen 66 (gast)leden (2013:58) de nieuwsbrief etc. 

digitaal. Het bestuur is verheugd dat opnieuw 7 (gast)leden het 

voordeel/nut zien van het ontvangen van belangrijke 

verenigingsinformatie via de e-mail. Het toesturen van informatie per e-

mail wordt voor de vereniging qua kostenbeheersing ook steeds 

belangrijker omdat Ben vdr Vlist, onze huidige kopieer en frankeer 

sponsor,  heeft aangegeven per 1-1-2015 te willen stoppen. Dat betekent 

dat kopiëren en per post verzenden vanaf die datum extra kosten voor 

de vereniging met zich meebrengt. Hierbij dan ook een oproep aan 

degene die dat nog niet hebben gedaan hun e-mail adres even door te 

geven aan (wa.spelt@telfort.nl). Graag even als onderwerp erbij 

vermelden dat het gaat om het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief 

van de BAS. 

MEDIA 
Persberichten voor het aankondigen van te houden beurzen, TT en 

clubavonden zijn verstuurd naar o.a. Het Kontakt editie Oost en West.  

AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING ONDERLINGE 

TT 2014 

13 december jl. was de afsluitingsavond van het seizoen. Op deze 

avond werden de prijzen van de Onderlinge TT 2014 door  Leo 

Wooning en Cees van Zwienen uitgereikt aan de winnaars. 

WEBSITE DE VOGELVRIENDEN 

Onze vereniging heeft nu ook een eigen website waar alle belangrijke 

zaken van de vereniging op vermeld staan. Op de website kunt u o.a. 

onder het kopje “Nieuws” de nieuwsbrieven inzien die wij regelmatig 

uitbrengen. Ook de jaarkalender, het bestellen van ringen, wanneer er 

een vogelbeurs wordt gehouden en alles over de Tentoonstelling 2014 

kunt u daar vinden.  Wilt u iets van ons weten dan wordt u onder het 

kopje “Contact” de mogelijkheid geboden een e-mail naar de 

vereniging te sturen. Wij zorgen dan voor dat er snelle reactie.   

CATALOGUS 

In 2014 zijn onze bordsponsoren met een gratis advertentie opgenomen 

in de catalogus. 

Catalogus is blijvend omgezet naar A4 formaat met een wat dikker 

papieruitvoering. Reacties zijn positief.  

BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2014 

Van 30 oktober t/m 1 november 2014  is de bijzondere/onderlinge TT 

gehouden. Door de inzet van veel vrijwilligers, die voor prachtig 

aangeklede zalen hebben gezorgd, en de door 50 inzenders ingebrachte 

502 vogels is het een fantastische show geworden welke door heel veel 

mensen gedurende de 3 showdagen is bezocht. Grote dank gaat uit naar 

alle sponsoren en adverteerders. Dank zij hun financiële bijdrage is het 

mogelijk geweest de show op deze manier te organiseren. 

 

De vogels werden gekeurd door C.J.M.Paantjes, B.Salomonsz, 

M.M.Verkade, T.Schalkwijk, M.J.Simons, I.Plak en H.L.J.R.van 

Eerden. 

 

Ereprijsschenkers waren : Ondernemersfonds Bergambacht, W.van 

Garderen, G.van Houwelingen, Fa Kranendonk, J.Verhaar,  C.van 

Zwienen, A.de Lange, Groenrijk Tuincentrum. 

 

Winnaars bij de bijzondere tentoonstelling zijn geworden L.Wooning 

vv De Vogelvrienden Bergambacht (Lek & IJsselcup), Daniëlle van 

Bruchem vv Nieuwpoort (jeugdkampioen), J.D.vd Berg vv Zang en 

Kleur Zevenhuizen  (Derbykampioen).  

 

Winnaars bij de onderlinge tentoonstelling zijn geworden : L.Wooning 

(Bondskruis, kampioen kanaries, kampioen stammen + stellen kanaries, 

wisselbeker 3 hoogste vogels), J.Helsloot (kampioen tropen + stammen 

tropen), C.van Zwienen ( kampioen parkieten + stellen parkieten), B.vd 

Berg (kampioen stellen tropen), Nobbie Twigt (jeugdkampioen) 

PUZZELWEDSTRIJD BASISSCHOOLLEERLINGEN TT 2014 
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Dit jaar is er, als experiment,  een puzzelwedstrijd i.p.v. een 

kleurwedstrijd georganiseerd voor leerlingen van groep 6 van 

basisschool De Ark en De Kiezel en Kei. Het experiment is succesvol 

geweest. Van De Kiezel en Kei hadden 3 leerlingen de puzzel goed 

opgelost en van De Ark 9. Tevens is aan de leerlingen gevraagd de 

mooiste vogel van de show aan te wijzen.  De Kiezel en Kei koos voor 

een valkparkiet en De Ark voor een gouldamadine als mooiste vogel 

van de TT 2014. 

RAYON-/DISTRICTVERGADERING : Cees van Zwienen heeft als 

TT secretaris De Vogelvrienden vertegenwoordigt op de rayon-/ en 

distictvergaderingen welke in 2014 zijn gehouden. 

 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER…… 
Het afgelopen jaar heeft een positief resultaat opgeleverd. Ik wil 

iedereen bedanken voor het op tijd betalen van de contributie afgelopen 

jaar. Het is namelijk noodzakelijk dat de contributie voor 1 maart 

binnen is, want dan komt altijd de rekening van onze Bond. 

Graag vertel ik u op de jaarvergadering hoe onze vereniging er nu voor 

staat. 

Verder wil ik alle leden en gastleden, die geen automatische betaling 

hebben afgesproken, vragen de contributie voor 1 maart te betalen. 

Dit geldt dus niet voor hen, die een automatische betaling hebben 

geregeld. Daar wordt de contributie in februari afgeschreven. 

 

De nieuwe contributie is door onze Bond met € 2,00 verhoogd per 1 

januari 2015. 

 Senior leden    € 28,50  

 Jeugd leden     € 14,25 

 Gastleden        € 14,00 

 Jeugd gastleden €   7,00 

 

VERTREK RINGENCOMMISSARIS + 2
E
 VOORZITTER HANS 

KAPER : 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor mij is eind april het 

moment gekomen om afscheid van De Vogelvereniging Bergambacht te 

nemen omdat wij naar Drenthe gaan verhuizen. Kanaries kweken is al 

van af mijn vijftiende jaar mijn hobby geweest welke ik altijd met veel 

plezier heb beoefend. Echter in 1990 was het houden van vogels niet 

meer te combineren met mijn werk en besloot ik om definitief te 

stoppen met het houden van kanaries. Maar het bloed kruipt waar het 

niet gaan kan en zo ben ik in 1998 toch maar weer begonnen met wat 

vogels aan te schaffen. Net voor de periode dat de standaard eisen 

veranderde en de tendens naar volle gepigmenteerde vogels de nieuwe 

standaard werd. Ik ben toen ook lid geworden van De Vogelvrienden 

Bergambacht en kon gelukkig bij de Bond (NBvV) mijn oude 

kweeknummer weer terugkrijgen. Nu zo ongeveer vijf jaar geleden was 

er een vacature in het bestuur en vond ik dat het  ook tijd werd om ook 

daar mijn bijdrage aan te leveren. Je ziet om je heen dat veel 

vogelverenigingen opgeheven worden omdat er geen vogelliefhebbers 

te vinden zijn die een bijdrage aan de bestuurlijke organisatie van een 

vereniging kunnen geven. Je hebt het dan over circa 1 avond per drie 

weken. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en het geeft altijd veel 

voldoening als je bij een TT ziet hoeveel mensen plezier beleven aan 

het houden van vogels en daar doe je het ook voor. Het zou jammer zijn 

als het plezier die deze hobby je geeft verloren gaat omdat er niemand 

meer is die een paar uurtjes per maand beschikbaar heeft om een 

vereniging organisatorisch te ondersteunen. Ik ga met plezier mijn 

hobby voortzetten in Drenthe. Dus draag je je hobby en deze vereniging 

een warm hart toe , dan nodig ik je uit mijn plaats over te nemen om als 

algemeen bestuurslid een bijdrage te leveren. Ik kan je verzekeren dat je 

kunt rekenen op een gezellig en opbouwend team van bestuursleden, 

wat een genoegen is om mee samen te werken. 

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige wijze waarop ik de afgelopen 

jaren met een ieder heb mogen samenwerken en wens jullie veel succes.  

 

Met vriendelijke groet, Hans en Marian Kaper  

 

NIEUWSBERICHTEN 

 Aandachtspunt : een aantal prijswinnaars bij de Onderlinge TT 

2014 hebben hun prijs nog niet opgehaald. 

 Aandachtspunt : in het clubgebouw liggen van een aantal leden 

nog ringen 2015 die door hen zijn besteld. 

Clubavond 2 mrt 2015: Cees Diepstraten houdt een lezing met als 

onderwerp: criteria bij het tot stand komen van vruchtbaarheid van 

zaadetende vogels en het uitkomen van de eieren. De lezing die Cees 

ook in Hardinxveld-Giessendam heeft gehouden was erg leerzaam.      


