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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur: 

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

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

 

TT secretaris : C.van Zwienen, 0182-352817  (avanzwienen@casema.nl) 

 
Rabobank rekeningnummer algemeen: 30.73.54.032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: 16.38.35.462 
 

Maand: januari 2013 
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RINGENBESTELLING VOOR HET JAAR 2013 

 bestelperiode uitleveren 

Ronde 3 1 okt. – 1 febr. 2013 Uiterlijk 1 april 2013 

Ronde 4 1 feb 2013–1 apr 2013 Uiterlijk 15 mei 2013 

Bestellen kan op de volgende manieren: Het bestelformulier opsturen naar Hans Kaper, 

Westeinde 30 - 2825AK te Berkenwoude onder gelijktijdige overmaking van het 

verschuldigde bedrag op bankrekening  16.38.35.462  ondervermelding van 

ringenbestelling met bestelronde nummer. Ook kunt u het bestelformulier met het 

verschuldigde bedrag  inleveren  in ons clubgebouw waar u in principe elke 

maandagavond of tijdens de beurs c.q. vergaderingen terecht kunt. Hans zorgt er dan 

voor dat het bestelformulier en de betaling opgehaald wordt en maakt de bestelling dan 

verder in orde. 

 

ATTENTIE !!!! 

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op 4 februari 2013 (aanvang 

20:00 uur). 

Het Bestuur nodigt alle leden en gastleden uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

NEEM DEZE NIEUWSBRIEF MEE NAAR DE JAARVERGADERING ZODAT U DE 

AGENDA EN DE VERSLAGEN BIJ DE HAND HEBT. 

 

AGENDA JAARVERGADERING 4 FEBRUARI 2013 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (6 febr. 2012) 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
6. Voorstel contributieverhoging 
7. Financieel jaarverslag + begroting 2013 (Gerard Wiltenburg) 
8. Verslag kascommissie (John Benschop/Cees van Zwienen) 
9. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn: 

 2e penningmeester Leo Wooning 

 Secretaris Wim Spelt 

 2e voorzitter Hans Kaper 
Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 4 februari 2013 aanmelden bij Leo 
Wooning 

10. Verkiezing kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is John Benschop. 
Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 4 februari 2013 aanmelden bij Leo 
Wooning. 

11. TT-commissie 
12. Liga wedstrijd 
13. Agenda/jaarprogramma 2013 (zie laatste blad van deze nieuwsbrief) 
14. Wat verder ter tafel komt 
15. Rondvraag 
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NOTULEN JAARVERGADERING 2011 
Datum : 6 februari 2012 
Aanwezig : Peter Kuijf, Gerrit van Houwelingen, Gerrit de Kruijf, Ton Bockmeulen, Marcel 
den Ouden, Aschwin Koppe, Simon vdr Wel, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo 
Wooning, Gerard Wiltenburg, Hans Kaper, Koos Loef, Wim Spelt 
1. Opening 
Leo opent de vergadering stelt voor, als nieuwtje, dat iedereen even kort vertelt hoe het 
vogeljaar 2011 is verlopen.  
2. Notulen vorige jaarvergadering (31 januari 2011) 
Vanuit de vergadering geen opmerkingen. Verslag akkoord. 
3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
Naar aanleiding van de stormschademelding is de verzekeringsmaatschappij komen 
kijken in ons clubgebouw. Er is vooral gekeken naar de actuele staat van de 
brandbeveiligingsmiddelen (brandblussers, brandslangen, aanduiding nooduitgangen 
etc.) en het gebruik van verlengsnoeren bij 220V stroomvoorzieningen. Er wordt een 
rapport opgemaakt en toegezonden. De reparatieofferte van € 1.900,- is door de 
verzekeringsmaatschappij goed gekeurd. Reparatie heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Door Ricardo Roest van het Schoonhovens College wordt in het kader van een 
Maatschappelijke Stage gewerkt aan het bouwen van een eigen verenigingswebsite. Wim 
Spelt en Gerard Wiltenburg begeleiden/sturen het project vanuit de vereniging. 
5. Jaarverslag secretaris 
Cees van Zwienen mist in het jaarverslag een passage over de rayon-/ en 
districtvergaderingen. Stukken die daarvoor binnen komen zouden vooraf behandeld 
moeten worden. Cees mist de invloed/inbreng van de vereniging op het beleid van het 
rayon en district. Leo zegt toe dit de eerstkomende bestuursvergadering te bespreken.  
Ledenaantallen:  Voorgesteld wordt de nieuwsbriefbezorgers in Bergambacht en 
Ammerstol een aantal extra nieuwsbrieven te geven voor bezorging bij belangstellenden. 
6. Jaarverslag penningmeester 
Gerard geeft een toelichting op het boekjaar 2011. Kleine kas (€30,85) is opgeheven. 
Bedrag is gestort op de verenigingsrekening van de Rabobank.  
2011 kent een negatief resultaat van ruim € 1800,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door : 

 het vieren van ons 60 jarig jubileum en het daaraan gekoppelde uitje naar Avifauna,  

 het organiseren van een rayon TT waarvoor 2 extra TT units gehuurd moesten worden 

 de aanschaf van flessen wijn welke in het kader van ons 60-jarig bestaan werden 
aangeboden aan TT deelnemers (jeugddeelnemer kreeg een USB stick met 
vogelwetenswaardigheden) 

 de aanschaf van een laptop om vanaf 2012 de TT uitslagen direct tijdens de TT te 
kunnen verwerken 

 het op orde brengen van alle veiligheidsvoorzieningen 

 het wegvallen van de verzamelaar als huurder van ons clubgebouw 
Vergadering gaat akkoord met de financiële verantwoording. Degene die detailinformatie 
willen inzien kunnen hiervoor contact opnemen met Gerard Wiltenburg. 
7. Verslag kascommissie 
Marcel den Ouden en John Benschop hebben op 24 januari 2012 de jaarrekening en de 
financiële verantwoording van het bestuur over het seizoen 2011 onderzocht en akkoord 
bevonden. Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 
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8. Begroting 2012 
2012 wordt weer een financieel jaar zonder extra kosten. Er wordt een positief resultaat 
van ca. € 3000,- verwacht. Marcel den Ouden mist een post onvoorzien b.v. voor het 
houden van een BBQ. Simon geeft aan dat de BBQ tot nu toe kostenneutraal gehouden 
kon worden. 
Vergadering gaat akkoord met de begroting 2012. Degene die detailinformatie willen 
inzien kunnen hiervoor contact opnemen met Gerard Wiltenburg. 
9. Bestuursverkiezing 
Het Bestuur bestond tot op dit moment uit 6 leden en 1 vacature. Het Bestuur stelt voor 
de vacature te schrappen en bestuursfunctie van Koos Loef te laten vervallen. De functie 
van Koos was voornamelijk TT gericht, waar hij al een waardevolle functie in vervulde als 
degene die verantwoordelijk was voor het voeren en water geven van de TT vogels. Leo 
heeft dit vooraf met Koos besproken. Koos heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. 
Leo bedankt Koos voor zijn inzet. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het 
bestuur om met 5 bestuursleden verder te gaan. 
Dat betekent dat het bestuur vanaf dit moment bestaat uit : 

 Leo Wooning, voorzitter/2e penningmeester 

 Wim Spelt, 1e secretaris 

 Gerard Wiltenburg, 1e penningmeester 

 Hans Kaper, 2e voorzitter/ringencommissaris 

 Simon vdr Wel, 2e secretaris 
10. Kascommissie 
John Benschop heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en is niet herkiesbaar. Marcel 
den Ouden wordt 1e lid van de kascommissie en Cees van Zwienen 2e. Vanuit de 
vergadering meldt niemand zich aan voor reserve kascommissielid. In de nieuwsbrief 
wordt een oproep geplaatst. 
11. TT-commissie 
Zittende leden zijn : Koos Loef (verzorging TT vogels), Ton Bockmeulen (catalogus), 
Teun den Hartog, Gerrit de Kruijf (bar), Aschwin Koppe en Leo Wooning. Ondersteunend 
is de rest van het bestuur. Cees van Zwienen is bereid TT commissielid te worden. B. vd 
Berg heeft dit nog  in beraad. In verband met het stoppen van Bouw Breedveld als TT 
secretaris moet nog wel een verdeling van zijn werkzaamheden worden gemaakt. Wordt 
binnenkort in het bestuur besproken. 
12. Liga wedstrijd 
De uitslag bij deelname aan 3 wedstrijden :1e Leo Wooning met 284 punten; 2e Cees van 

Zwienen met 283 punten ; 3e met 280 punten Bouw Breedveld; 4/5 Simon vdr Wel en 

Gerrit van Houwelingen met elk 278 punten. 

De uitslag bij deelname aan 2 wedstrijden : 1e Hans Kaper met 189 punten; 2e Koos Loef 

met 186 punten 

13. Agenda/Jaarprogramma 2012 
Cees van Zwienen vindt de tijd tussen de clubavond van 16 april en 8 oktober erg lang. 
Hij zou graag een extra clubavond willen zien om b.v. TT zaken etc. te bespreken. 
Besloten wordt op 3 september hiervoor een extra clubavond op te nemen in de agenda.  
Het gewijzigde jaarprogramma wordt opgenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
14. Wat verder ter tafel komt 

 Huishoudelijk reglement en statuten updaten. Blijft als actie voor 2012 openstaan. 

 Cees van Zwienen bedankt namens alle aanwezigen het bestuur voor alle activiteiten 
die zijn georganiseerd rond ons 60-jarig jubileum. 
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 Leo stelt voor onder de leden een interview te gaan houden en dit vervolgens te 
plaatsen in de nieuwsbrief. Wim Spelt zal de opzet maken. Ton Bockmeulen, Hans Kaper 
en Aschwin Koppe zullen de 1e geïnterviewden worden. 
15. Rondvraag 
Geen rondvraag 
 

JAARVERSLAG 2012 “De Vogelvrienden” B.A.S. 

BESTUUR 
Op de jaarvergadering van 6 februari 2012 bestond Het Bestuur  uit 6 leden en 1 
vacature. Het Bestuur stelde voor de vacature te schrappen en bestuursfunctie van Koos 
Loef te laten vervallen. De functie van Koos was voornamelijk TT gericht, waar hij al een 
waardevolle functie in vervulde als degene die verantwoordelijk was voor het voeren en 
water geven van de TT vogels. Leo had dit vooraf met Koos besproken. Koos ging 
hiermee akkoord. Leo heeft Koos bedankt voor zijn inzet. Cees van Zwienen is m.i.v. 
2012 de nieuwe TT secretaris geworden en neemt vanuit die functie deel aan de bestuur-
/TT vergaderingen. 
De samenstelling van het  bestuur ziet er eind 2012 als volgt uit 

 Leo Wooning, Schoonhoven  voorzitter + 2e penningmeester 

 Gerard Wiltenburg, Lopik  1e penningmeester 

 Wim Spelt, Lopik    1e secretaris 

 Hans Kaper, Berkenwoude  2e voorzitter + ringencommissaris 

 Simon van der Wel, Ammerstol 2e secretaris 
KASCOMMISSIE 
Kascommissieleden zijn Cees van Zwienen en John Benschop. 
LEDENBESTAND 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2012 als volgt. 

 Actief lid Gastlid Donateurs Belangstellenden Totaal 

01-01-2012 79 19 13 3 114 

Feb-2012 80 19 13 3 115 

Mrt-2012 80 20 13 3 116 

Apr-2012 79 20 8 3 110 

Mei-2012 82 18 8 3 111 

Jul-2012 83 18 8 3 112 

Okt 2012 79 18 8 3 108 

Dec 2012 83 20 8 3 114 

01-01-2013 81 20 8 2 111 

Afgelopen jaar hebben zich 11  nieuwe leden aangemeld t.w. : 

 N.F.Dregt, Oranje Nassaustraat 8, 3405 XK Benschop, 06-12063808 

 A.L.Geerts, Newtonstraat 19, 2871 PN Schoonhoven, 06-18190269 

 H.de Groot, Landscheijding 47, 3411 CH Lopik, 06-20231829 

 J.den Herder (jeugdlid), Herman de Manpark 16, 3411 ZP Lopik, 0348-557997 

 B.Hofstede, Gregorius Coolstraat 20, 2806 RZ Gouda, 0182-523971 

 G.Soet (jeugdlid), Meidoornstraat 30, 2861 VJ Bergambacht, 0182-353515 

 T.G.Soet (jeugdlid), Meidoornstraat 30, 2861 VJ Bergambacht, 0182-353515 

 B.Terlouw, Lingendaal 7, 2831 VC Gouderak, 06-22231296 (was gastlid) 

 M.Terlouw, Kastanjehof 7, 2831 VE Gouderak, 06-36404511 (was gastlid) 

 E.A.J.van Vliet, Kadijkselaan 55A, 2861 CH Bergambacht, 0182-353223 

 M.J.vd Werf, Lekdijk 42, 2865 LD Ammerstol, 06-55153547 
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Ook hebben zich 3 nieuwe gastleden aangemeld t.w. : 

 W.van Garderen, Burg. Schumanlaan 60, 3411 XM Lopik, 0348-553511 (was 
belangstellende) 

 Jasper Kok (jeugdgastlid), Beukendaal 4, 2831 VA Gouderak, 0182-375347 

 L.Kok,  Beukendaal 4, 2831 VA Gouderak, 0182-375347 
In 2012 zijn om administratieve reden de leden J.L.Bos uit Gouderak, K.den Hartog uit 
Ammerstol, V.C.P.D.Scheltema uit Gouderak en de donateurs W.T.Blok uit Stolwijk, 
K.Boerboom uit Bergambacht, W.van Buren uit Bergambacht, W.Scheelings uit 
Bergambacht en J.Schep uit Bergambacht afgevoerd van de ledenlijst. 
Helaas hebben J.den Hertog uit Gouderak, L.T.Soet en S.R.Soet uit Bergambacht, 
W.A.M.Wisse uit Bergambacht en J.W.Looyaard uit Schoonhoven hun lidmaatschap in 
2012 opgezegd. 
Overleden in 2012 is G.M.de Graaf uit Lekkerkerk 
VERZEKERING 
Dit jaar zijn er, op aangeven van Verzekeraar Avero, veiligheidsvoorzieningen 
aangebracht aan de buitendeur ter voorkoming van inbraak. Daarmee voldoet ons 
clubgebouw aan de normen die het verzekeringsbedrijf daaraan stelt. Tevens is de 
verzekering overgezet naar een verzekering met indexering waardoor we niet meer het 
risico lopen onderverzekerd te zijn. 
SCHOOLMIDDAGEN 2012 
Samen met de Jeu des Boules organiseert onze vereniging elk jaar 2 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 
Kiezel en de Kei was op 25/5/2012 met 45 kinderen aanwezig en basisschool De Ark op 
11/5/2012 met 78 kinderen. 
INTRODUCTIE KEURMERK VOGELMARKTEN EN -BEURSEN 

Sinds 2008 kent de NBVV een reglement voor het houden van vogelmarkten en –

beurzen.  De bij de bond aangesloten organisaties dienen zich hieraan te houden. Een 

belangrijk aspect van dit reglement is dat wij hierdoor duidelijkheid verschaffen over de 

standpunten van de bond betreffende toezicht, gebruik van kooien, dierenwelzijn, 

transport etc. Op basis van het bestaande reglement heeft de Bondsraad op 26 

november jl. besloten om dit jaar over te gaan tot het instellen van een “NBvV-keurmerk” 

voor dit soort evenementen, zodat voor alle betrokkenen op voorhand duidelijk is wat men 

kan en mag verwachten. Er zal steekproefsgewijs controle op naleving van het reglement 

plaatsvinden. Plaatsen van advertenties in Onze Vogels en op de website van de bond 

zal alleen plaatsvinden wanneer er een keurmerk door de aanvrager overlegd kan 

worden. De aanvraag van onze vereniging is door de NBvV gehonoreerd met het 

toekennen van het officiële NBvV-keurmerk voor het organiseren van vogelbeurzen. 

TAFELKEURING  
Op 15-9-2012 was er weer een gezellige en leerzame tafelkeuring is ons clubgebouw. 

Uitgenodigd waren de heren van Cees Diepstraten (kanariekeurmeester) en  Alex de 

Graaf (keurmeester tropen/kromsnavels). In totaal werden er ca. 100 vogels door de 

keurmeesters beoordeeld en van deskundig commentaar voorzien. Aanwezig waren ca. 

25 liefhebbers/belangstellenden. 
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CLUBAVONDEN  

5 maart 2012 : Eén van de verzorgers van Avifauna heeft een lezing gehouden over het 

houden, kweken en verzorgen van veelal bedreigde vogelsoorten. Er werden prachtige 

dia’s vertoond om het verhaal wat hij hield te ondersteunen/illustreren. Vogelsoorten die 

hij de revue liet passeren liepen uiteen van, de steller zeearend, welke maximaal 3 eieren 

legt en een duif per dag eet, tot de voor velen bij ons bekende muskaatvink. Hiervan 

hebben zij een groep zitten met inmiddels 50 vogels. Het was een leerzame avond om 

ook eens in de keuken te mogen kijken van experts op het gebied van het 

verzorgen/kweken van veelal bedreigde diersoorten.  

Aanwezig waren 16 belangstellenden. 

16 april 2012 : Co van Zuijlen heeft op deze clubavond een boeiende avond bezorgd 

door ons in 2 x 45 minuten, op een veelal humoristische manier, alles te vertellen over : 

 Wilde planten en de medicinale werking ervan in de Lopikerwaard 

 Oude gebruiken en de wondere wereld van hommels/vlinders/libellen etc. 
Aanwezig waren 18 belangstellenden. 

8 oktober 2012 :  Op deze  clubavond hebben we kans gezien een geweldige 

UILENSHOW in huis te halen. De trainers hadden 8 tot 10 verschillende uilensoorten bij 

zich. Bij elke soort werd verteld wat er speciaal aan is, wat zij eten etc. Met de uilen werd 

rondgelopen in de zaal waarbij de dieren geaaid mochten worden en ook gevoeld mocht 

worden hoe dik hun verenkleed in veel gevallen wel was. Opvallend was de dikte van het 

verendek  bij de uilen die in de koudere gebieden leven zoals de lapland uil met een 

verenkleed  van ca. 10 cm. dik. In de krant was de avond eveneens aangekondigd 

waarbij de mogelijkheid werd geboden om ook als niet clublid de show te bezoeken. 

Hiervoor waren ca. 15 plaatsen beschikbaar. Als bestuur hebben we dit geweten. We zijn 

overstelpt met aanvragen met als resultaat dat ons clubgebouw werkelijk tot de laatste 

staanplaatsen was bezet. 

De avond is bezocht door 80 belangstellenden. Een overweldigend succes waar we als 

vereniging trots op kunnen zijn. 

LIGA WEDSTRIJD 2012 

De LIGA wedstrijd is in het leven geroepen als stimulans om vaker bij andere afdelingen 

binnen het rayon aan TT wedstrijden deel te nemen. 

Iedereen zal het er over eens zijn dat ook wij graag zien dat op onze jaarlijkse TT  leden 

van andere afdelingen binnen het rayon hun vogels op onze show inschrijven. Andersom 

geldt dat natuurlijk ook. 

Het principe van de LIGA wedstrijd is dat er, naast de eigen TT, minimaal aan 3 andere 

afdelingshows wordt deelgenomen. Vanuit onze vereniging hebben zich in 2012 drie 

leden ingeschreven voor 3 en 2 wedstrijden buiten de eigen verenigingshow. Twee leden 

hebben dit gedaan bij 1 wedstrijd.  

De uitslag bij deelname aan 3 wedstrijden : 

1e Leo Wooning (285 punten); 2e Cees van Zwienen (284 punten); 3e Bouw Breedveld 

(278 punten) 
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De uitslag bij deelname aan 2 wedstrijden : 

1e Gerrit van Houwelingen (187 punten); 2e Simon vd Wel (185 punten); 3e Be vd Berg 

(184 punten) 

De uitslag bij deelname aan 1 wedstrijd : 

1e Koos Loef (94 punten); 2e Peter Kuijf (93 punten) 

RAYON TT 2012 

Aan de rayon TT in Bodegraven hebben 7 (gast)leden van onze vereniging deelgenomen. 

De Vogelvrienden B.A.S. heeft met 1837 punten de RIVIERENCUP gewonnen. 

Individueel zijn de resultaten als volgt : 

 RIVIERENCUP individueel : 1e Leo Wooning (918 punten); 3e Cees van Zwienen (904 

punten);  4e Gert-Jan Twigt (903 punten) 

 JEUGD : 2e Nobbie Twigt (271 punten) 

DISTRICT TT 2012 

Leo Wooning en Cees van Zwienen hebben deelgenomen aan de District TT. In 

hoofdgroep 10 (kanaries) heeft Leo het Bondskruis stammen, stellen en enkelingen 

gewonnen. Cees heeft een nagenoeg zelfde prestatie geleverd in hoofdgroep 63 

(agaporniden) met een Bondskruis stammen en enkelingen. 

JUBILEA 

Dit jaar hadden  we 2 jubilarissen t.w. H.J.van Amerongen (25 jaar) en W.C.van Buren 

(50 jaar). Piet Hagenaars en Leo Wooning hebben beide jubilarissen gehuldigd met hun 

25 en 50 jarige jubileum.  

NIEUWSBRIEF  DIGITAAL 

Tot nu toe krijgt/kreeg u de nieuwsbrief per post ofwel door één van onze leden thuis 

bezorgt. Bij andere verenigingen en ook de NBvV  is het vaak al gebruikelijk dat de 

nieuwsbrieven zoveel mogelijk digitaal aan de leden worden toegezonden. Het voordeel 

is dat belangrijke zaken sneller aan de leden kenbaar kunnen worden gemaakt. Het 2e 

voordeel is dat het de vereniging tijd en porto-/kopieerkosten bespaard.  

Besloten is dat ook onze vereniging zoveel mogelijk de nieuwsbrieven digitaal gaat 

toezenden. 

Inmiddels hebben 43 (gast)leden hun email adres doorgegeven aan de secretaris. 

(wa.spelt@telfort.nl) 

In 2011 waren dit er 15. Het bestuur is verheugd dat er steeds meer (gast)leden het 

voordeel/nut zien van het ontvangen van belangrijke verenigingsinformatie via de e-mail. 

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. 

 

VOORSTEL CONTRIBUTIEVERHOGING 

BERICHT VAN DE NBvV n.a.v. de BTW verhoging  

Geachte afdelingsbesturen, 

Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

 

mailto:wa.spelt@telfort.nl
mailto:wa.spelt@telfort.nl
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GEVOLGEN BTW-VER HOGING 

Als gevolg van de onlangs ingetreden verhoging van de BTW met 2% (van 19 naar 21 %) 

heeft het hoofdbestuur zich genoodzaakt gezien om (voor het eerst sinds lange tijd) de 

Bondsraad voor te stellen om de daarmee gepaard gaande prijsverhogingen te 

compenseren. De BTW is immers een kostprijsverhogende belasting van algemene aard. 

Dat wil zeggen dat een aanmerkelijk deel van de kosten die bond maakt m.i.v. 1 oktober 

jl. 2% gestegen zijn. 

De Bondsraad is hiermee akkoord gegaan. Wij zullen de gestegen kosten evenredig 

compenseren middels een kleine verhoging van de contributie. 

De afdelingsbijdrage voor het bondslidmaatschap zal per 1 januari a.g.v. de BTW 

verhoging  met € 0,50 worden verhoogd. Jeugdleden betalen de helft, hier zal de 

afdelingsbijdrage dus met € 0,25 worden verhoogd.  

De kosten van het Verspreide Lidmaatschap worden verhoogd naar € 36,00 per jaar (was 

€ 35,00). 

Een los abonnement op Onze Vogels kost voortaan € 26,00 (was € 25,00). 

Ook de tarieven voor buitenlandse leden/abonnees worden aangepast. 

GEVOLGEN VOOR DE PRIJS VAN DE RINGEN 

De prijs voor de ringen zal m.i.v. de eerste bestelronde voor 2014 met € 0,01 per stuk 

stijgen. 

De meerkosten die thans gemaakt worden op de ringen voor het lopende besteljaar 2013 

worden door de bond voor eigen rekening genomen en dus niet doorbelast in de prijs. 

GEVOLGEN BTW-VER HOGING VOOR ONZE VERENIGING 

Zoals iedereen weet, is de BTW met 2% (van 19 naar 21 %) verhoogd. In bovenstaande 

passage heeft u kunnen lezen dat het hoofdbestuur van onze bond zich genoodzaakt ziet 

om deze prijsverhoging door te berekenen aan haar leden. Dat wil zeggen een kleine 

verhoging van de contributie van de Bond. 

Daarom heeft ons bestuur het volgende voorstel op onze jaarvergadering:  

Contributie voor 2013: 

 Leden  € 26,50 ( het was € 26,00) 

 Jeugdleden  € 13,25 ( het was € 13,00) 

 Gastleden  € 12,75 ( het was € 12,50). 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 “De Vogelvrienden” B.A.S. (van de 

penningmeester) 

Wij kunnen terugkijken op een financieel geslaagd jaar. Waardoor komt dit goede 

resultaat? 

 Een zeer goed draaiende bar met een enthousiaste creatieve beheerder. 

 Prima opbrengsten van de loterij tijdens de beurzen en de tentoonstelling. 

 Onze voerwinkel met zelfgemaakte artikelen. 

 Een prima verlopen tentoonstelling met veel vogels en vele adverteerders. 

Daardoor heb ik een prachtig bedrag aan onze reserves kunnen toevoegen. 

Graag wil ik op onze jaarvergadering een nadere toelichting geven.  
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MEDIA 
Persberichten voor het aankondigen van te houden beurzen, TT en clubavond van 8 
oktober 2012 zijn verstuurd naar o.a. Het Kontakt, De Lekstreek, Het Postiljon  en  IJssel 
en Lekstreek.  
 
BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2012 
Van 1 t/m 3 november 2012 is de bijzondere/onderlinge TT gehouden.  
Door de inzet van veel vrijwilligers, die voor prachtig aangeklede zalen hebben gezorgd, 
en de door 49 inzenders ingebrachte 494 vogels is het een fantastische show geworden 
welke door heel veel mensen gedurende de 3 showdagen is bezocht. 
Ook 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 show werd op 1 november 2012 feestelijk geopend door wethouder Jan Vente van de 

gemeente Bergambacht. In zijn toespraak sprak hij zijn waardering uit voor het betrekken 

van de jeugd bij het evenement door het organiseren van een kleurwedstrijd voor 

basisscholen De Ark, Kiezel en Kei in Bergambacht en De Kromme Draai in Ammerstol. 

Winnaars van de kleurwedstrijd zijn geworden : Isa Looren de Jong van de Kromme Draai 

uit Ammerstol, Isabel Hink van de Kiezel en Kei uit Bergambacht en Jennefer Meerkerk 

van de Ark eveneens uit Bergambacht.  

Tot slot werden door hem prijzen uitgereikt aan de algemeen kampioen 2012 Jan vd 

Berg, de jeugdkampioen 2012 Nobbie Twigt en het bondskruiswinnaar 2012  Cees van 

Zwienen. 

 
De vogels werden gekeurd door R.J.M.Muilwijk, B.van Meeteren en H.F.Dries (kleur- en 
postuurkanaries), J.L.Kaper, P.J.M.Wijgerde en J.G.vd Ven (tropen) en K.Zegelaar 
(parkieten). 
 
Ereprijsschenkers waren : C.van Zwienen, Stout’s Tuincentrum, Fa. Kranendonk, 
Ondernemersfonds Bergambacht, J.A.van Houselt, Plus vd Vlist, A.J.J.Bockmeulen, 
J.Verhaar, E.A.Groenewegen vd Weiden en A.de Lange 
 
Winnaars bij de bijzondere tentoonstelling zijn geworden : J.D.vd Berg van de vv Zang en 
Kleur uit Zevenhuizen (Rivierencup 2012), Nobbie Twigt jeugdgastlid De Vogelvrienden 
Bergambacht (jeugdkampioen 2012), P.de Jong gastlid De Vogelvrienden Bergambacht  
(Derbykampioen 2012).  
 
Winnaars bij de onderlinge tentoonstelling zijn geworden : C.van Zwienen 
(bondskruis/kampioen parkieten + wisselbeker 3 hoogste vogels), P.de Jong (kampioen 
kanaries), L.Wooning (kampioen stammen en stellen kanaries), W.Rodenburg (kampioen 
tropen en stellen tropen) en Nobbie Twigt (jeugdkampioen en kampioen OK vogels). 
 

De loterijprijzen van de levensmiddelenpakketten, vleespakketten, slijtersbon en kaas zijn 

gevallen op de nummers : 0159, 0499, 0764, 0950, 1372 en 1413. 
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Simon vdr Wel had een fotokast gemaakt waardoor het mogelijk werd van de 
kampioenvogels een foto te maken en die als extra prijs uit te reiken aan de winnaars. 
 
Het verwerken van de wedstrijduitslagen heeft dit jaar met een laptop/printer 
plaatsgevonden in het clubgebouw op de keuringsdag van de vogels. Oneffenheden bij 
de keuring konden daardoor snel worden gecorrigeerd waardoor het mogelijk werd kort 
nadat de keuring was afgerond de catalogus gereed te maken voor de drukker. 
 
Er zijn 15 DEWAR-kooien aangeschaft bij Geldof in Waalwijk voor het kunnen showen 
van postuurkanaries. 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde tentoonstelling. 
  

 

DE OPENING VAN DE BIJZONDERE/ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2012  

DOOR WETHOUDER JAN VENTE UIT BERGAMBACHT 
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Agenda 2013 

26 jan.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

4 feb.  Jaarvergadering 

23 feb.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

25 feb.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 mrt.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

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

8 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

9 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

27 apr.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

29 apr. 
 Clubavond (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

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

25 mei  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

22 jun.  Afsluitingsavond voorseizoen (20:00 u.) 

24 aug.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

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

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

28 sep.  Beurs (9:00-12:00 u.) +  BBQ in de namiddag 

7 okt. 
 Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.    vragen/info 

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

14 okt.  Inschrijven + indelen in klasse etc. 

19+21+26 okt.  Opbouwen TT zaal 

28 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

29 okt.  Inkooien 

30 okt.  Vogels keuren 

31 okt.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

1 nov.  Zaal open TT 

2 nov.  Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

4 nov.  Zaal opruimen  

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

23 nov.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

28 dec.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

6 jan. 2014  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan. 2014  Beurs (9:00-12:00 u.) 

3 feb. 2014  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


