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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 penningm.: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

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

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

2e secretaris:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

Algemeen bestuurslid: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 
 

Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

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

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand: januari 2018 
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HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR VAN DE 

VOGELVRIENDEN U UIT VOOR DE 

JAARVERGADERING VAN 12 FEBRUARI 2018.  

Aanvang: 20:00 uur. (onderstaand vindt u de agenda 

en de daarbij behorende stukken) 

 

NIET OPGEHAALDE PRIJZEN TT 2017 

Op deze avond kunnen ook de gewonnen TT 2017 prijzen bij onze 

TT secretaris Cees van Zwienen worden opgehaald.  

 

AGENDA JAARVERGADERING 12 FEBRUARI 2018 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (13 febr. 2017) 
3. Ingekomen stukken/uitgaande post 
4. Mededelingen 
5. Jaarverslag 2017 secretaris (Wim Spelt) 
6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
7. Verslag kascommissie (Leo van Vliet/Ton Bockmeulen) 
8. Begroting 2018  
9. Bestuursverkiezing; aftredend zijn: 

• voorzitter, Leo Wooning 

• penningmeester, Gerard Wiltenburg 

• 2e secretaris, Ton Timmer 

• Algeheel bestuurslid, Simon vdr Wel 
Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 12 februari 2018 melden bij Leo Wooning 

10. Verkiezing kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Ton Bockmeulen. Potentiële  
kandidaten kunnen zich t/m 12 februari 2018 melden bij Leo Wooning. 

11.   TT-commissie 
12.   Agenda/jaarprogramma 2018 (zie laatste blad nieuwsbrief) 
13.   Wat verder ter tafel komt (onderwerpen clubavonden !) 
14.   Rondvraag 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 2016 
Datum : 13 februari 2017 
 
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo 
Wooning, Gerard Wiltenburg, Wim van Garderen, Wim Spelt, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie 
Speksnijder, Leo van Vliet, Simon vdr Wel, Bé vd Berg, Teun den Hartog, Gerrit de Kruijf 
1. Opening 

TT 2016 prima verlopen. Mooie show met dank aan de vrijwilligers die zich daarvoor hebben 
ingezet. 

2. Notulen vorige jaarvergadering 2015 (29 februari 2016) 
Verslag was opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2016. Er zijn geen op-/aanmerkingen. 

3. Ingekomen stukken/uitgaande post 
Er zijn geen inkomende stukken ontvangen 

4. Mededelingen 

• Vanaf 1/1/2017 zijn de Algemene bond en de Nederlandse samengegaan onder de 
naam NBvV 

• Afgelopen jaar heeft een aantal afdelingen en districten last gehad van het 
vervoersverbod in het kader van de vogelgriep. In verband met de financiële risico’s 
kon het in toekomst wel eens lastig worden om een district TT te organiseren. 
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• Tijdens de TT 2016 is onder de inzenders een enquête gehouden om bij de 
Bijzondere TT cadeaubonnen als prijs beschikbaar te stellen in plaats van medailles. 
Voor de medaille als prijs hebben 16 inzenders gekozen; voor de cadeaubon als prijs 
kozen 32 inzenders. Het bestuur stelt voor op het inschrijfformulier een 
keuzemogelijkheid op te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Cees van 
Zwienen en Wim Spelt zorgen voor aanpassing van het reglement en het 
inschrijfformulier. 

• Het bestuur stelt voor de stellen en stammen niet meer mee te laten dingen bij de 
prijzen voor de enkelingen (geldt al bij de grote shows en bij een aantal afdelingen). 
De vogels welke zijn ingezonden bij de stellen en stammen doen wel mee bij 
toekenning van het bondskruis. De vergadering gaat hiermee akkoord. Cees van 
Zwienen en Wim Spelt zorgen voor aanpassing van het reglement. 

5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
Het aantal opzeggingen (10) in 2016 is zorgelijk. Gelukkig hebben zich ook weer 5 leden 
aangemeld. Leo doet een oproep aan een ieder om alert te zijn op potentiële nieuwe 
(gast)leden. Ton Bockmeulen mist bij de prijswinnaars de winnaar van het OK klassement. 
Dit wordt alsnog opgenomen.  
De tafelkeuring wordt over het algemeen matig bezocht terwijl het voor iedereen leerzaam 
kan zijn. Idee: meer persoonlijke benadering om naar de tafelkeuring te komen. 
Ledenlijst: binnen de vereniging is een ledenlijst beschikbaar; in het kader van de wet op de 
privacy kan de ledenlijst persoonlijk worden aangevraagd bij de secretaris van de 
vereniging. 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2016 is min € 
3486,18.  Voornaamste oorzaak: aanleg nieuw plafond + lichtbakken in het clubgebouw, 
schilderen van kozijnen en binnendeuren inclusief nieuw deurbeslag, viering van het 65-jarig 
jubileum, aanbrengen tegels achter het clubgebouw en beschikbaar stellen van een bos 
bloemen aan de inzenders en vrijwilligers van  de TT 2016.  
Loterij en acties hebben ruim € 2100,- opgebracht, terwijl rekening was gehouden met € 
1100,- Helaas zijn een aantal bord sponsoren gestopt waardoor de opbrengst lager is 
uitgevallen. Aan zaalhuur hebben we € 945,- ontvangen. Met dank aan Gerrit de Kruijf voor 
het bemannen van de bar. 
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 penningmeester. 

7. Verslag kascommissie 
Wim van Garderen en Ton Bockmeulen hebben de jaarrekening en de financiële 
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2016 onderzocht en akkoord bevonden. 
Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.  

8. Begroting 2017 
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2017. Reserves zijn opgenomen voor  fase 2 
onderhoud van ons clubgebouw (bekleden deel van de buitenkant,  renoveren vloer 
bestuurskamer, schilderen + aanbrengen nieuwe lichtbakken achterste 2 kamers). De 
vergadering is het hiermee eens. De begroting wordt door de vergadering met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (2e penningm.),  Gerard Wiltenburg (2e 
voorzitter) en Wim Spelt (1e secretaris).  
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de 
herbenoeming van Wim, Leo en Gerard op de al door hen bezette functies.  
Ons bestuurslid Ton Timmer  is al geruime tijd ziek. De verwachting is dat herstel nog enige 
tijd kan gaan duren. Het bestuur stelt voor het bestuur met een lid uit te breiden. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
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10. Verkiezing kascommissie 
Wim van Garderen  is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Wim voor zijn inzet. Ton 
Bockmeulen en Leo van Vliet vormen de kascommissie voor 2017.  Teun den Hartog  neemt 
de reservefunctie op zich.  

11. TT-commissie 
Geen wijzigingen 

12. Agenda/Jaarprogramma 2017 
Als extra activiteit gaan we 1 juli fietsen + aansluitend BBQ’n 

13. Wat verder ter tafel komt 
Geen punten 

14. Rondvraag : Cees van Zwienen vraagt of de TT 2018 in dezelfde week gehouden wordt. Is 
in het bestuur besproken. Wordt niet gewijzigd. Cees gaat keurmeesters reserveren. 
Leo van Vliet vraagt waarom het voor de handelaar is toegestaan dat hij 3 vogels in een TT 
kooi mag zetten terwijl hij dat niet mag. Hoe gaat het bestuur dit oplossen? 
Onze voorzitter geeft aan dat 3 vogels in een TT kooi niet is toegestaan. Spelen we dit nu 
hard richting de handelaar dan lopen we het risico dat we geen handelaar meer hebben. Hij 
stelt voor dit op korte termijn met de handelaar te gaan bespreken. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
Peter Kuijf heeft geruime tijd geleden reclameshirts geregeld  voor het bestuur + een aantal 
vrijwilligers. De shirts zorgen voor een betere herkenning van bestuur en vrijwilligers tijdens 
de beurs en de TT. Ook zouden er foto’s gemaakt worden waarna geprobeerd zou worden 
die te laten plaatsen in het Kontakt. Peter is er ontstemd over dat dit nog steeds niet heeft 
plaatsgevonden. Het is spijtig dat dit zo is gelopen. We gaan proberen dit op korte termijn 
recht te zetten. 

 

 

JAARVERSLAG 2017 “De Vogelvrienden” B.A.S. 

BESTUUR 
Op de jaarvergadering van 13 februari 2017 waren aftredend en herkiesbaar : 

• Leo Wooning, 2e penningmeester 

• Gerard Wiltenburg, 2e voorzitter 

• Wim Spelt, secretaris 
De vergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen van het bestuur: 

• Herbenoeming van de 3 aftredende en herkiesbare bestuursleden.  

• Uitbreiden van het bestuur met 1 bestuurslid i.v.m. langdurige ziekte van het huidige 
bestuurslid Ton Timmer. 

De samenstelling van het  bestuur ziet er eind 2017  als volgt uit 

• Leo Wooning, Schoonhoven  voorzitter + 2e penningmeester 

• Gerard Wiltenburg, Lopik   1e penningmeester/2e voorzitter 

• Wim Spelt, Lopik    1e secretaris 

• Ton Timmer, Lopik    2e secretaris  

• Simon van der Wel, Ammerstol  algemeen bestuurslid 

• Vacature     algemeen bestuurslid 
 
TT-secretaris:  Cees van Zwienen 
Ringencommissaris :  Arie Speksnijder 
 
KASCOMMISSIE 
Wim van Garderen  is aftredend en niet herkiesbaar. Ton Bockmeulen en Leo van Vliet vormen 
de kascommissie voor 2017.  Teun den Hartog  neemt de reservefunctie op zich.  
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LEDENBESTAND 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2017 als volgt. 

 Actieve 
leden 

Gastleden Donateurs Belangstellenden Totaal 

01-01-2017 86 15 1 0 102 

01-04-2017 86 15 1 0 102 

01-07-2017 87 15 1 0 103 

01-10-2017 86 15 1 0 102 

01-01-2018 86 15 1 0 102 

 
Afgelopen jaar heeft zich 4  nieuwe (gast)leden aangemeld t.w. : 

• H. van Kleef, Lekkerkerk 

• P. Krijgsman-Butter, Krimpen ad IJssel 

• G. Rijntjes, Nieuwegein 

• J. Rijntjes-Tito, Nieuwegein 
 
Opgezegd hebben 3 (gast)leden:  

• Nobbie Twigt, Gouderak 

• J. Schellingerhout, Alphen ad Rijn 

• J.B.vdr Willik, Gouda 
 
Overleden is A.T. Ottenspeer uit Capelle ad IJssel  
 
SCHOOLMIDDAGEN 2017 
Samen met de Jeu des Boules organiseert onze vereniging elk jaar in mei 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. Uitgenodigd waren de leerlingen van 
groep 7.  Basisschool De Ark was aanwezig met 29 en De Kiezel en de Kei met 51 leerlingen.  
TAFELKEURING 
Op 9-9-2017 was er weer een goedbezochte en leerzame tafelkeuring is ons clubgebouw. 

Twee keurmeesters zorgden voor de deskundige toelichting op de kwaliteit van de 

meegebrachte vogels. 

CLUBAVONDEN  

• 3 april: Dierenarts Mardou van Leuven (welzijn en gezondheid van vogels) 

• 22 mei: Astrid Kant (geheimen van de weidevogels in Nederland) 

• 9 oktober: Lou Megens (raadselachtige leven van vogels) 

BEURS 

Na het zomerreces is de beurstijd gewijzigd in van 9.00-12.00 uur. 

NIEUWSBRIEF  DIGITAAL 

Inmiddels ontvangen 78 (gast)leden (2016:75) de nieuwsbrief etc. digitaal. Het bestuur is 

verheugd dat opnieuw enkele (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 i.v.m. kopieerkosten en de 

alsmaar stijgende posttarieven.  

MEDIA 
Persberichten voor het aankondigen van te houden beurzen, TT en clubavonden zijn verstuurd 
naar o.a. Het Kontakt editie Oost en West, het AD, RTV Krimpenerwaard e.a..  
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WEBSITE DE VOGELVRIENDEN 

Onze vereniging heeft, zoals jullie weten, 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 2017 

(foto’s etc.) 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.   

AFSLUITING SEIZOEN + PRIJSUITREIKING ONDERLINGE TT 2017 

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

de Onderlinge TT 2017 door  Leo Wooning en Cees van Zwienen uitgereikt aan de winnaars.  

GROOTONDERHOUD AAN HET CLUBGEBOUW 
In 2017 zijn aan de buitenkant van het clubgebouw de achterzijde en één zijkant bekleed met 
kunststof rabatdelen. In de achterste 2 ruimtes is een deel van de vloer vervangen, nieuwe 
vloerbedekking aangebracht, zijn de wanden betimmerd en is er geschilderd. 
JUBILEA 
25 jaar lid van de NBvV: Wim van Garderen. Wim is ook lid van de vogelvereniging uit 
Montfoort. In onderling overleg heeft vv Montfoort hem hiervoor gehuldigd. 
CATALOGUS 
In 2017 is het voorblad, voor de 2e keer, in kleur gedrukt. Reacties waren erg positief.  
BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2017 
Van 2 t/m 4 november  is de bijzondere/onderlinge TT 2017 gehouden. Door de inzet van veel 
vrijwilligers, die voor prachtig aangeklede zalen hebben gezorgd, en de door 51 inzenders 
ingebrachte 565 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 R.J.M. Muilwijk, L.J. Boers, T. Schalkwijk, M. Graafmans, J.L. 
Kaper, P. Onderdelinden, A.de Graaf. 
Ereprijsschenkers waren : Ondernemersfonds Bergambacht, H. van Kleef, Fa Kranendonk, P. 
Kuijf, C.van Zwienen, A.de Lange, Groenrijk Tuincentrum, A.J. Koppe 
 
PRIJSWINNAARS  BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2017 

Prijs Inzender Vereniging 

LEK & IJSSELCUP C. van Zwienen Bergambacht 

JEUGDKAMPIOEN Melanie van 

Bruchem 

Ameide 

DERBYKAMPIOEN  L. Wooning (n.l.) Bergambacht 

De Derbybeker is geschonken door ons lid van verdienste C.van Zwienen. 

 

PRIJSWINNAARS  ONDERLINGE  TENTOONSTELLING 2017 

Prijs Inzender 

BONDSKRUIS C. van Zwienen 

KAMPIOEN KANARIES L. Wooning 

KAMPIOEN TROPEN  C. van Zwienen 

KAMPIOEN PARKIETEN  C.van Zwienen 

KAMPIOEN STAMMEN S. vdr Wel 

KAMPIOEN STELLEN KANARIES  L. Wooning 

KAMPIOEN STELLEN TROPEN  P. Muilwijk 
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KAMPIOEN STELLEN PARKIETEN  C.van Zwienen 

KAMPIOEN OK A.J.J. Bockmeulen 

WISSELBEKER 3 HOOGSTE VOGELS C.van Zwienen 

 
 
PUZZELWEDSTRIJD BASISSCHOOLLEERLINGEN TT 2017 
Dit jaar is er wederom een puzzelwedstrijd georganiseerd voor leerlingen van groep 6 van 
basisschool De Ark en De Kiezel en Kei. Van De Kiezel en Kei zijn geen oplossingen 
ontvangen. Van De Ark hebben 7 leerlingen een goede oplossing ingestuurd. Als mooiste vogel 
van de show hebben zij voor een turquoisine parkiet gekozen. 
RAYON-/DISTRICTVERGADERING : Cees van Zwienen heeft als TT secretaris De 
Vogelvrienden vertegenwoordigd op de rayon-/ en distictvergaderingen welke in 2017 zijn 
gehouden. 
FIETSEN KRIMPENERWAARD + BBQ 
Op 1 juli heeft het bestuur een fietstocht door de Krimpenerwaard onder leiding van Max 
Ossevoort, voorzitter van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard georganiseerd. Vanaf 
17.00 uur kon iedereen aanschuiven voor de BBQ in ons clubgebouw. 
 

  
 
GERRIT DE KRUIJF 

Gerrit had richting het bestuur aangegeven per 1-1-2018 te willen stoppen met zijn 

baractiviteiten. Het is duidelijk dat we Gerrit erg zullen gaan missen met al zijn activiteiten die hij 

voor en achter de bar voor onze vereniging in al die jaren heeft gedaan.  

 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 

De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van grootschalig onderhoud aan ons  

verenigingsgebouw. Financieel heeft dit ervoor gezorgd dat we een beroep hebben moeten 

doen op onze reserves. Het bestuur komt op de jaarvergadering met een voorstel om de 

contributie te verhogen. 

Graag vertel ik u op de jaarvergadering hoe onze vereniging er momenteel voor staat. 

Gerard Wiltenburg. 
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Jaarprogramma  2018 

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

12 feb.  Jaarvergadering 

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

5 mrt.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

16 apr.  Clubavond (lezing Peter Bredenbeek voorz. Afrikaanse Prachtvinken) 

17 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

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

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

28 mei  Clubavond (lezing wildzang/europese cultuurvogels) 

1 + 8 jun.  Schoolmiddagen 

18 jun.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2017 

30 jun.  Fietsen Krimpenerwaard (Haastrecht +BBQ van 17.00 uur) 

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

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

15 sep.  Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters (9:00-12:00 u.) 

22 sep.  Beurs (9:00-12:00 u.) 

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

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

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

10 okt.  Sluiting inschrijving TT 

13 okt.  Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren 

15 okt.  Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken 

20-27 okt.  Opbouwen TT zaal 

29 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

30 okt.  Inkooien 

31 okt.  Vogels keuren 

1 nov.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

2 nov.  Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

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

5 nov.  Zaal opruimen  

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

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

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

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

14 jan. 2019  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

26 jan. 2019  Beurs (9:00-12:00 u.) 

4 feb. 2019  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


