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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 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

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:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 
 

Maand: januari 2014 
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ATTENTIE !!!! 

De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op 10 februari 2014 (aanvang 

20:00 uur). 

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

Er staan nog prijzen die gewonnen zijn tijdens de TT. Graag ophalen op de JV 

van 10 februari 2014. 

 

 

NEEM DEZE NIEUWSBRIEF MEE NAAR DE JAARVERGADERING ZODAT U 

DE AGENDA EN DE VERSLAGEN BIJ DE HAND HEBT. 

 

 

AGENDA JAARVERGADERING 10 FEBRUARI 2014 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (4 febr. 2013) 
3. Ingekomen stukken/uitgaande post 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
7. Verslag kascommissie (Jaco Post/Cees van Zwienen) 
8. Begroting 2014  
9. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn: 

 voorzitter Leo Wooning 

 penningmeester Gerard Wiltenburg 

 2
e
 secretaris Simon vdr Wel 

Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 10 februari 2014 
aanmelden bij Leo Wooning 

10.Verkiezing kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Cees 
van Zwienen. Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 10 februari 
2014 aanmelden bij Leo Wooning. 

11. TT-commissie 
12. Liga wedstrijd 
13. Agenda/jaarprogramma 2014 (zie laatste blad van deze 

nieuwsbrief) 
14. Wat verder ter tafel komt (onderwerpen voor de komende 

clubavonden !) 
15. Rondvraag 
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NOTULEN JAARVERGADERING 2012 
Datum : 4 februari 2013 
 
Aanwezig : Peter Kuijf, Gerrit van Houwelingen, Gerrit de Kruijf, Ton Bockmeulen, 
Marcel den Ouden, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo Wooning, 
Gerard Wiltenburg, Hans Kaper, Wim van Garderen, Wim Spelt 
Afwezig met kennisgeving : Teun den Hartog, Ton Geerts, Simon van der Wel, Arie 
van Leeuwen 

 

1. Opening 
Leo opent de vergadering en stelt voor, net als vorig jaar, dat iedereen even kort 
vertelt hoe het vogeljaar 2012 is verlopen. Kanarie-/agaporniden mannen hadden 
over het algemeen goed gekweekt en TT’s gedraaid. Het kweekresultaat bij de 
tropen-/Europese cultuurvogelkwekers was wisselend.  
 

2. Notulen vorige jaarvergadering (6 februari 2012) 
Vanuit de vergadering geen opmerkingen. Verslag akkoord. 

3. Ingekomen stukken 
De Gekleurde Zanger uit Boven-Hardinxveld bestaat 13 februari a.s. 50 jaar. Leo 
Wooning zal namens de B.A.S. de felicitaties overbrengen en een attentie van € 20,- 
aanbieden. 
 

4. Mededelingen 
Leo Wooning brengt naar voren dat er de laatste jaren weinig aan “groot”onderhoud 
van het gebouw is gedaan. Een aantal ruiten vertonen lekkages en moeten 
gerepareerd worden. Verder moet er aandacht aan het schilderwerk worden besteed. 
Hij roept vrijwilligers, die wat vrije tijd willen steken in het opknappen van het gebouw, 
zich bij hem te melden (tel. 0182-385921). De intentie is om dit voor de 
zomervakantie gerealiseerd te hebben. 
Gerard Wiltenburg meldt dat hij bezig is de Raborekeningen van de vereniging bij de 
Rabobank in Bergambacht over te hevelen naar de Rabobank in Lopik. 
 

5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
Per 01-01-2013 kende de B.A.S. een ledenbestand van 101 leden. De verdeling is 
als volgt : 

Leden waarvan 
jeugdleden 

gastleden waarvan 
jeugdleden 

81 3 20 3 

 In 2012 zijn een aantal leden en donateurs om administratieve redenen afgevoerd. 
Onze penningmeester, Gerard Wiltenburg, heeft iedereen gebeld, waarna afmelding 
heeft plaatsgevonden. 
Marcel den Ouden vroeg wat belangstellenden zijn die op de ledenlijst staan vermeld. 
Iemand wordt als belangstellende opgenomen wanneer er wordt geconstateerd dat 
hij/zij een volière heeft (luisterend oor van mensen van de vereniging) maar nog geen 
(gast)lid is van onze vereniging. Zij krijgen informatie toegestuurd van wat de 
vereniging beoogd.  
De hoop is en dat blijkt ook in de praktijk dat een belangstellende zich regelmatig 
aanmeldt als (gast)lid. Mocht iemand ook een dergelijk luisterend oor hebben geef 
dan het adres even door aan één van de bestuursleden zodat hij/zij opgenomen kan 
worden als belangstellende. 
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Tot nu toe organiseerde onze vereniging met de Jeu des Boules schoolmiddagen 
voor de basisscholen in Bergambacht. Bij de Jeu des Boules zijn wat wisselingen in 
het bestuur te verwachten. In de komende maanden wordt duidelijk in hoeverre dit 
effect gaat hebben op het gezamenlijk organiseren van de schoolmiddagen. 
 

Sinds 2008 kent de NBvV een reglement voor het houden  van vogelmarkten en –
beurzen. Op 26 november 2012 heeft de bond besloten hiervoor een officieel NBvV-
keurmerk in te stellen. Onze aanvraag is door de bond gehonoreerd. Leo Wooning 
geeft aan dat er recent een toegekend afdelingskeurmerk, i.v.m. het zich niet houden 
van het reglement, door de bond is ingetrokken. Hij doet een oproep aan iedereen 
zich vooral aan het reglement te houden zodat het toegekende keurmerk aan onze 
vereniging behouden blijft. 
 

Inmiddels hebben 45 (gast)leden aangegeven dat zij de nieuwsbrief en andere 
belangrijke informatie voortaal per e-mail willen ontvangen. Het voordeel is dat zij 
snel geïnformeerd kunnen worden en de verenigingsvrijwilligers niet onnodig op pad 
hoeven om de nieuwsbrieven etc. te bezorgen. 
 

6. Voorstel contributieverhoging 
De oorzaak en het voorstel voor de contributieverhoging zijn opgenomen in de 
nieuwsbrief  van januari 2013 (pagina 8/9) 
Het voorstel komt erop neer dat wij de gevolgen van de BTW verhoging van de NBvV 
1 op 1 willen gaan doorvoeren in de contributie van de vereniging. Het voorstel wordt 
met algemene stemmen aangenomen door de vergadering. De contributie voor 2013 
ziet er als volgt uit : 

 Leden   € 26,50  (het was € 26,00) 

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

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

Tevens voert de NBvV een prijsverhoging van € 0,01 per stuk door voor de ringen 
m.i.v. de 1e bestelronde 2014. Houdt u daar bij het bestellen van uw ringen voor de 1e 
bestelronde 2014 rekening mee. 
 

7. Financieel jaarverslag + begroting 2013 (Gerard Wiltenburg) 
Voor het bestellen van ringen en inschrijvingen voor de TT is een nieuw 
rekeningnummer (NL98RABO0163835462) geopend bij de Rabobank. 
De KvK lijkt gestopt te zijn met het innen van de jaarlijkse bijdrage. 
 

In de begroting voor 2012 was rekening gehouden met een positief resultaat van 
bijna € 2500,-. Gerealiseerd is een bedrag van bijna € 4000,-. Gerard geeft aan dat 
we aan de inkomstenkant op bijna alle fronten wat beter hebben gescoord dan waar 
in de begroting op was gerekend, terwijl we in de uitgave kant goed in de hand 
hebben weten te houden. Door stormschade aan het clubgebouw hebben we bijna € 
250,- uit de eigen voorzieningen moeten betalen. De rest van de schade werd gedekt 
door de verzekering. Daartegenover staat dat we de catalogus aanzienlijk goedkoper 
hebben kunnen laten drukken dan in voorgaande jaren. 
 

In de begroting 2013 wordt uitgegaan van een positief resultaat , wat aangeeft dat de 
B.A.S. een financieel gezonde vereniging is en blijft. 
Het financieel jaarverslag en de begroting 2013 worden door de vergadering met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
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Gerard Wiltenburg en Gerrit de Kruijf gaan voor 2013 kijken hoe het gratis 
verstrekken van koffie etc. bij b.v. de jaarvergadering en TT in de financiële cijfers 
verwerkt kan worden. 
 

Zij die een gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers kunnen 
hiervoor contact opnemen met onze penningmeester.  
 

8. Verslag kascommissie 
In de agenda stond abusievelijk vermeld dat John Benschop en Cees van Zwienen 
de kascommissie vormden. Dit moest zijn Marcel den Ouden en Cees van Zwienen. 
Marcel den Ouden en Cees van Zwienen hebben op 30 januari 2013 de jaarrekening 
en de financiële verantwoording van het bestuur over het seizoen 2012 onderzocht 
en akkoord bevonden. Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : 

 Wim Spelt, secretaris 

 Leo Wooning, 2e penningmeester 

 Hans Kaper, 2e voorzitter 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de 
herbenoeming van Wim, Leo en Hans op de al door hen bezette functies. 
 

10. Kascommissie 
Marcel den Ouden heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en is niet herkiesbaar. 
Leo bedankt Marcel voor zijn inzet. Jaco Post is bereid zitting te nemen in de 
kascommissie, welke voor 2013 daardoor zal bestaan uit Cees van Zwienen en Jaco 
Post. Aschwin Koppe geeft aan bereid te zijn de reservefunctie op zich te nemen. 

11. TT-commissie 
De vergadering gaat akkoord met het ongewijzigd blijven van de TT-commissie. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Leo Wooning. 
 

12. Liga wedstrijd 
De uitslag van de Liga wedstrijd 2012 is opgenomen in de nieuwsbrief van januari 

2013 (pag. 7/8). Leo doet een oproep om zoveel mogelijk deel te nemen aan de Liga 

wedstrijden. Hier geldt toch een beetje het principe van : show jij niet bij ons, dan 

kom ik ook niet bij jou. 
 

13. Agenda/Jaarprogramma 2013 
Agenda 2013 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2013 
(pag. 12) 
Voor de clubavonden van 25 maart en 29 april hebben we inmiddels een interessante 
invulling gevonden. 
Op 25 maart hebben we De Witte Molen kunnen vastleggen. Zij zullen een 
presentatie komen houden over alles wat met voer te maken heeft. Welke 
voersoorten bestaan er, wanneer moeten we wat gebruiken en in welke 
hoeveelheden etc.etc. 
Eén van de dierverzorgers van Avifauna heeft een gloednieuwe diapresentatie/-
lezing in elkaar gemaakt die hij op 29 april aan ons komt tonen. 
Kortom : houdt deze clubavonden in ieder geval vrij in uw agenda. 
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14. Wat verder ter tafel komt 

 Entstof voor kanaries etc. is mogelijk in België te verkrijgen. Leo hier 
binnenkort meer over te horen. 

15. Rondvraag 
Geen rondvraag 

 
JAARVERSLAG 2013 

BESTUUR 
Op de jaarvergadering van 4 februari 2013 waren aftredend en herkiesbaar : 

 Wim Spelt, secretaris 

 Leo Wooning, 2e penningmeester 

 Hans Kaper, 2e voorzitter 
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming op de al door hen bezette functies. 
 

De samenstelling van het  bestuur ziet er eind 2013 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 
 

TT-secretaris is Cees van Zwienen 
 

KASCOMMISSIE 
Kascommissieleden zijn Cees van Zwienen en Jaco Post.  Aschwin Koppe is reserve 
 

LEDENBESTAND 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2013 als volgt. 

 Actieve 
leden 

Gastleden Donateurs Belangstellenden Totaal 

01-01-2013 81 20 8 2 111 

Mrt-2013 82 21 8 2 113 

Jul-2013 82 19 8 2 111 

Okt 2013 82 20 8 2 112 

01-01-2014 82 21 2 2 107 

 
Afgelopen jaar hebben zich 6  nieuwe leden aangemeld t.w. : 

 K.Boom, Tollenstraat 64, 2802 LP Gouda 

 D.Brand, Emmastraat 3, 2941 XB Lekkerkerk 

 J.van Garderen, Burg Schumanlaan 60, 3411 XM Lopik (was gastlid) 

 J.den Herder, Herman de Manpark 16, 3411 ZP Lopik 

 J.Kreft, Galvanistraat 52, 2871 XD Schoonhoven 

 A.J.Witte, Evertsenstraat 16, 2901 AK Capelle aan Den IJssel 
 
Ook hebben zich 3 nieuwe gastleden aangemeld t.w. : 

 Jan Bessems, Wanveld 10, 3993 SG Houten 

 T.Helsloot, Uiterwaard 8, 3411 WG Lopik 

 R.R.Kersbergen, Burg Troosstraat 73, 2741 TX Waddinxveen 
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In 2013 zijn om administratieve reden lid J.den Herder, gast lid M.J.van Mourik en de 
donateurs A.van Buren, G.vd Heiden, G.den Hoed, T.van Houseveld. C.Nieuwenkamp 
en G.Terlouw afgevoerd van de ledenlijst. 
 

Helaas hebben N.van Beek uit Lopik, W.van Herk uit Lopik, M.Terlouw  hun 
lidmaatschap in 2013 opgezegd. 
 

Overleden in 2013 is B.Terlouw uit Gouderak. 
 

BEVEILIGING 
Expert beveiliging heeft de brandbeveiliging gecontroleerd en in orde bevonden. Wel zal 
volgend jaar de brandhaspel vervangen moeten worden. 
 

SCHOOLMIDDAGEN 2012 
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. Dit jaar kon 
basisschool De Ark, i.v.m. het drukke schoolprogramma, geen tijd vrij maken. 
Basisschool De Kiezel en de Kei was op 7/6/2013  met 40 kinderen uit groep 7 en 59 
kinderen uit groep wel aanwezig. 
 

FIETSTOCHT VANUIT BERGAMBACHT DOOR HET ZH LANDSCHAP NAAR DE 

LOET IN BERKENWOUDE. 

Op 6 juli a.s. hebben we een fietstocht georganiseerd onder begeleiding van Gerard 

Dekker van het Zuid-Hollands Landschap naar de Loet in Berkenwoude. 

Zeer leerzame en gezellige ochtend op het gebied van fauna en flora, waarbij Gerard 
blijk gaf wel uitzonderlijk veel te weten en begaan te zijn met alles wat zich in de natuur 
afspeelt.   
 

TAFELKEURING  
Op 14-9-2013 was er weer een goedbezochte en leerzame tafelkeuring is ons 

clubgebouw.  
 

CLUBAVONDEN  

Op 25maart, 29 april en 7 oktober zijn er weer clubavonden georganiseerd. Geprobeerd 

wordt telkens een zo gevarieerd mogelijk programma te brengen om de avond voor 

iedereen interessant te maken. Gemiddeld worden de avonden bezocht door ca. 15-20 

belangstellenden. 
 

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 2013 vier 
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leden ingeschreven voor 3 en 2 wedstrijden buiten de eigen verenigingshow. Vier leden 

hebben dit gedaan bij 1 wedstrijd.  
 

De uitslag bij deelname aan 3 wedstrijden : 

1e Leo Wooning (284 punten); 2e Simon vdr Wel (278 punten) 

De uitslag bij deelname aan 2 wedstrijden : 

1e Cees van Zwienen (189 punten); 2e Gerrit van Houwelingen (186 punten) 

De uitslag bij deelname aan 1 wedstrijd : 

1e Koos Loef (95 punten); 2e Bouw Breedveld (94 punten); 3e Peter Kuijf (93 punten); 2e 

B vd Berg (92 punten) 
 

NIEUWSBRIEF  DIGITAAL 

Inmiddels ontvangen 58 (gast)leden de nieuwsbrief etc. digitaal. Het bestuur is verheugd 

dat opnieuw 15 (gast)leden het voordeel/nut zien van het ontvangen van belangrijke 

verenigings-informatie 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. 
 

JUBILEA 

Dit jaar hadden  we 1 jubilaris t.w. G.van Buren (50 jaar). Hij is hiervoor gehuldigd door 

districtsvoorzitter Piet Hagenaars en Leo Wooning.  

 

  
 
 
TT PROGRAMMA 
Halverwege het jaar hebben we het nieuwe TT verwerkingsprogramma aangeschaft bij 
Lex Kaptein. Dit programma wordt/gaat ook gebruikt worden bij diverse 
districttentoonstellingen. Lex is op 28-8-2013 langs geweest bij Wim Spelt/Gerard 
Wiltenburg voor de overdracht en implementatie. Het programma heeft inmiddels zijn nut 
bewezen tijdens de TT 2013. 
 
 

mailto:wa.spelt@telfort.nl
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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/1e ond; 90 punten voor Zilver/2e ond; 89 punten voor Brons/3e ond 
B. Inschrijfgeld : Bijzondere TT : per vogel € 1,- ; per stel € 2,-; per stam € 4,- 
Onderlinge 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 alleen verder te werken met OK.  

E. Voerbonnen blijven geldig tot de eerstvolgende TT 

 

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 

2013 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 

er dan voor dat er snel op uw reactie wordt gereageerd.  U kunt de website bereiken via 

de volgende link : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

Veel plezier tijdens het surfen en mocht u vragen hebben schroom dan niet om het 

contactformulier te gebruiken. 

 
AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING ONDERLINGE TT 2013 

14 december jl. was de afsluitingsavond van het seizoen. Op deze avond werden de 

prijzen van de Onderlinge TT 2013 door  Leo Wooning en Cees van Zwienen uitgereikt 

aan de winnaars. 

 

  

 

http://www.vogelvriendenbergambacht.nl/
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CATALOGUS 
Catalogus is omgezet naar A4 formaat met een wat dikker papieruitvoering. Reacties 
zijn positief. Advertenties heeft Wim in overleg met Ton en Gerard gedigitaliseerd 
waardoor wijzigingen in het vervolg makkelijker zijn door te voeren.  
 
BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2013 
Van 31oktober t/m 2 november 2013 is de bijzondere/onderlinge TT gehouden. Door de 
inzet van veel vrijwilligers, die voor prachtig aangeklede zalen hebben gezorgd, en de 
door 53 inzenders ingebrachte 564 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 show werd op 31 oktober 2013 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 in de gemeente Bergambacht.  

Tot slot werden door hem prijzen uitgereikt aan de algemeen kampioen 2013 Cees van 

Zwienen, de jeugdkampioen 2013 Donny Casteleijn en het bondskruiswinnaar 2013  Leo 

Wooning. 

 

De vogels werden gekeurd door B.W.vd Ree, T.Schalkwijk, L.J.Boers, J.A.D.Dalemans, 
J.G.J.Valkenburg, C.W.T.Ligtvoet en P.Onderdelinden. 
 
Ereprijsschenkers waren : Ondernemersfonds Bergambacht, W.van Garderen, G.van 
Houwelingen, Fa Kranendonk, J.Verhaar, B.vd Berg, N.de Jong, E.A.Groenwegen vd 
Weiden, C.van Zwienen, A.de Lange, vd Vlist Plusmarkt, Stout’s Tuincentrum, A.J.Kaper 
en K.Loef 
 
Winnaars bij de bijzondere tentoonstelling zijn geworden C.van Zwienen De 
Vogelvrienden Bergambacht (Lek & IJsselcup 2013), Donny Casteleijn De 
Vogelvrienden Bergambacht (jeugdkampioen 2013), P.de Jong  De Vogelvrienden 
Bergambacht  (Derbykampioen 2013).  
 
Winnaars bij de onderlinge tentoonstelling zijn geworden : L.Wooning (Bondskruis, 
kampioen stammen + stellen kanaries), P.de Jong (kampioen kanaries), W.Rodenburg 
(kampioen tropen + wisselbeker 3 hoogste vogels), C.van Zwienen ( kampioen parkieten 
+ stellen parkieten), B.Breedveld (kampioen stellen tropen), Donny Casteleijn 
(jeugdkampioen) 
 
RAYON-/DISTRICTVERGADERING 
Cees van Zwienen heeft als TT secretaris De Vogelvrienden vertegenwoordigt op de 
rayon-/ en distictvergaderingen welke in 2013 zijn gehouden. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 “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.  

 
MEDIA 
Persberichten voor het aankondigen van te houden beurzen, TT en clubavonden zijn 
verstuurd naar o.a. Het Kontakt, De Lekstreek en  IJssel en Lekstreek.  

 

DE OPENING VAN DE BIJZONDERE/ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2013  

DOOR WETHOUDER JAN VENTE UIT BERGAMBACHT 
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JAARPROGRAMMA 2014 

 

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

10 feb. Jaarvergadering (20:00 u.) 

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

24 feb. Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

24 mrt. Clubavond (20:00 u.) Lezing Hedwig vd Horst 

31 mrt. Bestuursvergadering (20:00 u.) 

15 apr. Rayonvergadering (20:00 u.) 

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

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

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

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

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

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

20 sep. BBQ namiddag 

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

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

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

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

13 okt. Inschrijven + indelen in klasse etc. 

18+20+25 

okt. 

Opbouwen TT zaal 

27 okt. Zaal gereed maken voor het inkooien 

28 okt. Inkooien 

29 okt. Vogels keuren 

30 okt. Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

31 okt. Zaal open TT 

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

3 nov.  Zaal opruimen  

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

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

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

27 dec. Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 jan. 2015 Bestuursvergadering (20:00 u.) 

24 jan. 2015 Beurs (12:00-15:00 u.) 

2 feb. 2015 Jaarvergadering (20:00 u.)  


