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)
TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)
Algemeen
Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl
Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462
Maand: januari 2019
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HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR VAN DE VOGELVRIENDEN U UIT VOOR DE
ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 4 FEBRUARI 2019.
Aanvang: 20:00 uur. (onderstaand vindt u de agenda en de daarbij behorende
stukken)
NIET OPGEHAALDE PRIJZEN TT 2018
Op deze avond kunnen ook de gewonnen TT 2018 prijzen bij onze TT secretaris Cees van
Zwienen worden opgehaald.
ENQUETE ONZE VOGELS
Op deze avond kunnen ook de enquêteformulieren aangaande “Onze Vogels” worden ingeleverd
AGENDA JAARVERGADERING 4 FEBRUARI 2019
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering (12 febr. 2018)
3. Ingekomen stukken/uitgaande post
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2018 secretaris (Wim Spelt)
6. Financieel jaarverslag 2018 (Gerard Wiltenburg)
7. Verslag kascommissie (Leo van Vliet/Teun den Hartog)
8. Begroting 2019
9. Bestuursverkiezing; aftredend zijn:
• 2e penningmeester, Leo Wooning
• 2e voorzitter, Gerard Wiltenburg
• 1e secretaris, Wim Spelt
Potentiële kandidaten kunnen zich t/m 4 februari 2019 melden bij Leo Wooning
10. Kascommissie; aftredend en niet herkiesbaar is Leo van Vliet. Potentiële kandidaten
kunnen zich t/m 4 februari 2019 melden bij Leo Wooning.
11. TT-commissie
12. Agenda/jaarprogramma 2019 (zie laatste blad nieuwsbrief)
13. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
14. Enquête Onze Vogels
15. Rondvraag
NOTULEN JAARVERGADERING 2017
Datum : 12 februari 2018
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Leo Wooning,
Gerard Wiltenburg, Wim Spelt, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie Speksnijder, Leo van Vliet,
Simon vdr Wel, Bé vd Berg, Teun den Hartog, Henk van Kleef, Gerard Rijntjes, Jenny RijntjesTito, Peter van Vliet, A. Quak, Rudolf Sloof
Afgemeld: Ton Timmer, Jaco Post
1. Opening
Leo heet een ieder welkom. Is content met de grote opkomst.
2. Notulen vorige jaarvergadering 2016 (13 februari 2017)
Verslag was opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2018. Er zijn geen op-/aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken/uitgaande post
Er zijn geen inkomende stukken ontvangen
4. Mededelingen
• Tijdens de TT 2016 is onder de inzenders een enquête gehouden om bij de
Bijzondere TT VVV-cadeaubonnen als prijs beschikbaar te stellen in plaats van
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5.

6.

7.

8.

9.

medailles. Een meerderheid heeft toen voor de cadeaubonnen gekozen. De
verandering is ingevoerd bij de TT 2017. De VVV-bonnen gaan vervallen en worden
vervangen door pasjes. Besloten wordt hier niet mee te gaan werken maar in plaats
daarvan de prijzen als geldprijzen beschikbaar te stellen. Evaluatie na de TT 2018.
Cees van Zwienen en Wim Spelt zorgen voor aanpassing van het reglement en
inschrijfformulier.
• Het bestuur had voor de TT 2017 voorgesteld 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 is hiermee akkoord
gegaan. Besloten wordt deze werkwijze ook voor de TT 2018 te volgen.
• Vanwege de geringe belangstelling van de schooljeugd voor de jeugdactiviteit tijdens
de TT wordt besloten hiermee te stoppen en qua jeugdactiviteit ons volledig te richten
op de mei/juni jeugdactiviteit in samenwerking met de Jeu des Boules.
Jaarverslag 2017 secretaris (Wim Spelt)
Ledenaantal is stabiel gebleven. Bezoekers website van de vereniging komen ook uit de
landen om ons heen. Verslag akkoord.
Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg)
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2017 is min €
4123,07. Voornaamste oorzaak zijn de kosten van het uitgevoerde grootonderhoud aan het
clubgebouw t.w. bekleden achterzijde en één zijkant met kunststof rabatdelen, het in de
achterste 2 ruimtes voor een deel vervangen van de vloer, aanbrengen van nieuwe
vloerbedekking en het betimmeren en schilderen van de wanden.
De beurshandelaar krijgt een vergoeding van € 25,- per beurs. Leo van Vliet vraagt of er
geen bank is te vinden die qua kosten goedkoper is dan de RABO. Wellicht is die wel te
vinden maar Gerard geeft aan met veel pijn en moeite alles via de RABO geregeld te
hebben (automatische incasso etc.) en dit niet te willen veranderen gezien het vele werk dat
dit met zich mee gaat brengen.
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.
Verslag kascommissie
Leo van Vliet en Ton Bockmeulen hebben de jaarrekening en de financiële verantwoording
van het bestuur over het seizoen 2017 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
Begroting 2018
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2018. Reserves zijn opgenomen voor fase 2
grootonderhoud van ons clubgebouw (bekleden van één zijkant en de voorzijde met
kunststof rabatdelen en het eventueel vervangen van de verenigingslaptop.
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 30,- voor seniorleden, € 15,- voor
jeugdleden en gastleden en € 7,50 voor jeugdgastleden. Koffie kost eveneens € 1,-,
conform de prijs van alle andere consumpties.
De vergadering is het hiermee eens. De begroting wordt door de vergadering met algemene
stemmen goedgekeurd. Inschrijfformulieren en website worden aangepast.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (voorzitter), Gerard Wiltenburg
(penningmeester) , Ton Timmer (2e secretaris) en Simon vdr Wel (algeheel bestuurslid). Leo
is bij Ton Timmer langs geweest. Hij is aan de beterende hand en heeft te kennen gegeven
zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar te stellen.
Cees van Zwienen heeft zich als kandidaat bestuurslid gemeld. De vergadering gaat
akkoord met de herbenoeming van Leo, Gerard, Ton en Simon op de al door hen bezette
functies en het toetreden van Cees als nieuw bestuurslid tot het bestuur van de vereniging.
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10. Verkiezing kascommissie
Ton Bockmeulen is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Ton voor zijn inzet. Teun
den Hartog en Leo van Vliet vormen de kascommissie voor 2018. Aschwin Koppe is reserve
voor 2018 en Bé vd Berg voor 2019.
11. TT-commissie
Leo van Vliet meldt zich als nieuw TT-commissielid.
12. Agenda/Jaarprogramma 2018
• Clubavond van 9 april wordt verschoven naar 16 april (lezing over tropen door Peter
Bredenbeek, voorzitter speciaalclub afrikaanse prachtvinken
• Clubavond 28 mei: lezing over wildzang/europese cultuurvogels
• 7 juli wordt 30 juni: fietstocht naar Haastrecht; vanaf 17.00 uur BBQ in ons
clubgebouw. Kosten € 7,50 per persoon.
• 15 september: samen met 2 keurmeesters bespreken van meegebrachte vogels
• Clubavond 8 oktober: inleveren van TT formulieren + draaien van een natuurfilm
13. Wat verder ter tafel komt
Geen punten
14. Rondvraag
Geen
JAARVERSLAG 2018 “De Vogelvrienden” B.A.S.
BESTUUR
Op de jaarvergadering van 12 februari 2018 waren aftredend en herkiesbaar :
• Leo Wooning, voorzitter
• Gerard Wiltenburg, penningmeester
• Ton Timmer, 2e secretaris
• Simon van der Wel, algeheel bestuurslid
De vergadering ging akkoord met de volgende voorstel van het bestuur:
• Herbenoeming van de 4 aftredende en herkiesbare bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur ziet er eind 2018 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
• Cees van Zwienen
algemeen bestuurslid/TT secretaris
Ringencommissaris : Arie Speksnijder
Aftreden in 02-2019 zijn:
• Wim Spelt, Lopik
• Leo Wooning, Schoonhoven
• Gerard Wiltenburg, Lopik

1e secretaris
2e penningmeester
e
2 voorzitter

KASCOMMISSIE
Ton Bockmeulen is aftredend en niet herkiesbaar. Teun den Hartog en Leo van Vliet vormen de
kascommissie voor 2018. Aschwin Koppe is reserve voor 2018; Bé vd Berg voor 2019.
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LEDENBESTAND
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2018 als volgt.
Actieve
Gastleden
Donateurs
leden
01-01-2018
85
16
1
01-04-2018
90
16
1
01-07-2018
90
16
1
01-10-2018
89
17
1
01-01-2019
91
15
1

Belangstellenden

Totaal

0
0
0
0
0

102
107
107
107
107

Afgelopen jaar heeft zich 14 nieuwe (gast)leden aangemeld of zijn overgestapt van gastlid naar
lid t.w. :
• J.M. de Bode, Ouderkerk ad IJssel
• A. Bouchar, Waddinxveen
• H.van Kleef (gastlid -> lid), Lekkerkerk
• J. van Bruchem, Bergambacht
• W. Meilof, Krimpen ad IJssel
• Joram Verhagen (jeugdlid), Bergambacht
• J.A.C. Wittekamp, Stolwijk
• M.Speksnijder (gastlid), Krimpen ad IJssel
• A.D.C. Groeneveld (gastlid), Krimpen ad Lek
• M.A. de Jong (gastlid -> lid), Krimpen ad Lek
• R. de Kooker, Bergambacht
• R. de Bruijn, Gouda
• A.T. Vermeulen, Bergambacht
• C.J. Murk, Schoonhoven
Opgezegd hebben 7 (gast)leden:
A. Koppe, Ammerstol, S.R. Soet, Bergambacht, K. Boom, Gouda, P. Fluiter, Berkenwoude
W.C. van Buren, Bergambacht, Donny Casteleijn (jeugdlid), Ouderkerk ad IJssel
J. Lingen, Moordrecht
SCHOOLMIDDAGEN 2018
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 43 en De Kiezel en de Kei met 29 leerlingen.
De door de Jeu des Boules aangevraagde subsidie bij de gemeente Krimpenerwaard is niet
toegekend.
TAFELKEURING
Op 15-9-2018 was er weer een leerzame tafelkeuring is ons clubgebouw. Twee keurmeesters
zorgden voor de deskundige toelichting op de kwaliteit van de meegebrachte vogels.
CLUBAVONDEN
• 16 april: Peter Bredenbeek (Afrikaanse prachtvinken)
• 28 mei: Peter Wijgerde (zaad-etende Europese cultuurvogels)
• 10 oktober: Leo van Vliet (reisverslag door de natuur)
VOGELMARKT
In 2018 is er 9x een vogelmarkt georganiseerd.
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NIEUWSBRIEF DIGITAAL
Inmiddels ontvangen 87 (gast)leden (2017:78) de nieuwsbrief etc. digitaal. 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 ter
opname verstuurd naar o.a. Het Kontakt editie Krimpener-/Lopikerwwaard, IJssel en Lekstreek,
RTV Krimpenerwaard e.a..
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 vogelmarkt wordt gehouden en alles over de Tentoonstelling 2018
(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 2018
15 december jl. was de afsluitingsavond van het seizoen. Op deze avond werden de prijzen van
de Onderlinge TT 2018 door Leo Wooning en Cees van Zwienen uitgereikt aan de winnaars.
De avond was met ca. 50 aanwezige gezellig druk.
GROOTONDERHOUD AAN HET CLUBGEBOUW
In 2018 zijn aan de buitenkant van het clubgebouw de voorzijde en één zijkant (deurzijde)
bekleed met kunststof rabatdelen. Daarmee is het in 2017 geplande grootonderhoud afgerond.
JUBILEA
25 jaar lid van de NBvV waren Koos Loef en Gerrit de Kruijf. Bé vd Berg was 50 jaar lid. Zij
werden gehuldigd door Piet Hagenaars en Leo Wooning.
CATALOGUS
Oplage 2018: 170 exemplaren
BIJZONDERE/ONDERLINGE TT 2018
Van 1 t/m 3 november is de bijzondere/onderlinge TT 2018 gehouden. Door de inzet van veel
vrijwilligers, die voor prachtig aangeklede zalen hebben gezorgd, en de door 47 inzenders
ingebrachte 506 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 A.P.F.van Niel, H. Dries, B.W, vdr Ree, B. Salomonsz, H.A van
Dortmont, J.T.M. vdr Hoorn, C.W.T. Ligtvoet
Ereprijsschenkers waren : Ondernemersfonds Bergambacht, G.J. Rijntjes, Fa Kranendonk, P.
Kuijf, C.van Zwienen, A.de Lange, Groenrijk Tuincentrum, A.J. Koppe
PRIJSWINNAARS BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2018
Prijs
Inzender
Vereniging
LEK & IJSSELCUP
G.J. Rijntjes (n.l.)
Bergambacht
JEUGDKAMPIOEN
Daniëlle van
Ameide
Bruchem
DERBYKAMPIOEN
G.J. Rijntjes
Bergambacht
De Derbybeker is geschonken door ons lid van verdienste C.van Zwienen.
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PRIJSWINNAARS ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2018
Prijs
Inzender
BONDSKRUIS
C. van Zwienen
KAMPIOEN KLEURKANARIES
L. Wooning
KAMPIOEN POSTUURKANARIES
G.J. Rijntjes
KAMPIOEN TROPEN
C. van Zwienen
KAMPIOEN PARKIETEN
C.van Zwienen
KAMPIOEN STAMMEN KANARIES
L. Wooning
KAMPIOEN STAMMEN TROPEN
R. Sloof
KAMPIOEN STELLEN KANARIES
L. Wooning
KAMPIOEN STELLEN TROPEN
K. Loef
KAMPIOEN OK
J.H. Noorlander
WISSELBEKER 3 HOOGSTE VOGELS
L. Wooning
PUZZELWEDSTRIJD BASISSCHOOLLEERLINGEN TT 2018
In verband met de geringe belangstelling vanuit de basisscholen is besloten vanaf dit jaar geen
schoolactiviteit ten tijde van de TT meer te organiseren.
RAYON-/DISTRICTVERGADERING : Cees van Zwienen heeft als TT secretaris De
Vogelvrienden vertegenwoordigd op de rayon-/ en distictvergaderingen welke in 2018 zijn
gehouden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In 2018 heeft een update plaatsgevonden van het huishoudelijk reglement. De update zal ter
goedkeuring aan de leden worden voorgelegd op de Jaarvergadering van 4-2-2019.
SURVEILLANTENOPLEIDING
L. Wooning, Gerard Wiltenburg, Wim Spelt, Arie Speksnijder, Simon vdr Wel, Leo van Vliet en
Bé vd Berg zijn in 2018 gestart met de surveillantenopleiding van de NBvV.
BARBEZETTING CLUBGEBOUW
Na het stoppen per 1/1/2018 door Gerrit de Kruijf is de barbezetting als volgt opgelost.
• Inkoop: Simon vdr Wel
• Vogelmarkten: Aschwin Koppe en Wim Spelt
• Clubavonden/afsluitingsavond: Aschwin Koppe
• EHBO avonden: Peter Kuijf
• TT: Gerrit de Kruijf en Aschwin Koppe
FIETSEN KRIMPENERWAARD + BBQ
Op 30 juni heeft het bestuur een fietstocht door de Krimpenerwaard (omgeving Haastrecht)
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.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE AFDELING BERGAMBACHT, AMMERSTOL EN
SCHOONHOVEN VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS
Artikel 1. Leden
Wie als lid, jeugd-/aspirant lid of gastlid van de vereniging wenst toe te treden dient zich
schriftelijk aan te melden bij één van de bestuursleden van de vereniging.
Artikel 2.
Leden hebben het recht om:
a.
Alle leden- en jaarvergaderingen van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan de
door de vereniging te organiseren tentoonstellingen en andere activiteiten;
b.
Voorstellen in te dienen;
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c.
Gekozen te worden voor één der bestuursfuncties;
d.
Lid te worden van één of meerdere speciaalclubs van de NBvV
Artikel 3.
Aspirant leden hebben dezelfde rechten als de leden met uitzondering van die genoemd in art 2c.
Artikel 4.
Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen
worden geschorst wegens:
a.
Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak;
b.
Wangedrag ten opzichte van de NBvV, de vereniging of het bestuur.
Een door het bestuur geschorst bestuurslid of lid wordt aan de eerstvolgende vergadering
voorgedragen voor royement. De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis van de schorsing
gesteld en verliest tijdens deze schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.
Artikel 5.
Royement van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 12, lid 1 sub c van de statuten, kan
geschieden op grond van:
a.
Contributieschuld bij achterstand van meer dan 3 maanden;
b.
Schorsing ingevolge artikel 4 van dit reglement;
c.
Het handelen in strijd met enige bepaling van de statuten of reglementen van de
vereniging of van de NBvV.
Royement ingevolge het gestelde onder a. geschied door het bestuur.
Royement op grond van het gestelde onder b. en c. kan slechts geschieden door de meerderheid
van de algemene jaarvergadering waar ten minste 2/3 van het aantal leden aanwezig is.
Wanneer dit vereiste aantal leden niet aanwezig is, beslist de eerstvolgende algemene
vergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Een voorstel tot een zodanig royement moet in de oproep voor de betreffende ledenvergadering
zijn vermeld, terwijl degene over wiens eventueel royement uitspraak zal worden gedaan, per
aangetekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de datum van genoemde ledenvergadering,
hiermee in kennis gesteld te worden. Betrokkene heeft dan het recht zich op die vergadering te
verdedigen.
Artikel 6.
Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen eerst opnieuw als lid worden
toegelaten nadat zij deze schuld hebben aangezuiverd.
Leden die geroyeerd zijn om andere redenen kunnen niet opnieuw lid worden van de vereniging.
Artikel 7.
Hij/Zij die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op reeds
betaalde gelden of op eigendommen van de vereniging.
Artikel 8. Contributie
De contributie zal elk jaar tijdens de ledenvergadering worden vastgesteld. Deze vaststelling is
dan van toepassing op het lopende kalenderjaar.
De contributie dient betaald te worden aan de penningmeester voor 15 februari van het lopende
jaar. De bondscontributie is bij de verenigingscontributie inbegrepen.
Artikel 9. Bestuur
De leiding van de vergadering is opgedragen aan het bestuur. De 1 e voorzitter, 1e secretaris en
1e penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden op de algemene
jaarvergadering bij meerderheid van stemmen gekozen.
De voorzitter wordt IN FUNCTIE gekozen bij absolute meerderheid van stemmen.
De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
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Artikel 10.
De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 2 jaar en zijn terstond herkiesbaar.
Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende vergadering worden aangevuld. De alsdan
gekozene treedt af op dezelfde datum als zijn voorganger.
Artikel 11.
Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor de functie van
bestuurslid. De kandidaatstelling kan plaatsvinden tot aan de jaarvergadering.
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van de betrokken kandidaat dat hij
een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Artikel 12.
Is het bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen, dan is hij gehouden de voorzitter daarvan
in kennis te stellen.
Artikel 13.
Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Het draagt zorg
voor de juiste naleving van statuten en reglementen, bevordert de bloei van de vereniging door
alle wettige en gepaste middelen aan te wenden en treedt op daar waar de belangen van de
vereniging behartigd moeten worden.
De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene leden- en jaarvergaderingen. Hij oefent toezicht uit
op de handelingen van secretaris en penningmeester die hem van alle zaken op de hoogte
dienen te houden.
De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuursleden tijdstip en agenda van de
vergaderingen vast. Hij tekent mede alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de
vereniging jegens derden betreffen.
Hij verleent en ontneemt het woord, kan de vergadering schorsen en een lid het verder bijwonen
van de vergadering ontzeggen.
De secretaris voert de correspondentie, is belast met het bijhouden van het archief, verzorgt de
ledenlijst en zorgt dat de penningmeester tijdig van mutaties op de hoogte wordt gesteld. Hij is
verder belast met het tijdig convoceren der vergaderingen en andere bijeenkomsten en het
uitbrengen van een jaarverslag. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de
vereniging jegens derden betreffen. Stelt van de vergadering de notulen op. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website van de vereniging.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor aansprakelijk
jegens de vereniging. Het doen van betalingen tegen een deugdelijke kwijting. Het samenstellen
van een duidelijk verslag van de ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende boekjaar, ter
behandeling op de algemene jaarvergadering.
Het geven van alle gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden
aan alle overige bestuursleden.
Hij tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen aan de vereniging jegens derden
betreffen.
Hij is niet gerechtigd uitbetalingen boven een bedrag van € 100,- te doen zonder medeweten van
het bestuur.
Artikel 14.
Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen voor het nazien van de boeken en
bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de eerstvolgende algemene
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Ook tussentijdse controle kan worden
gehouden. De penningmeester moet hiervan ten minste 10 dagen tevoren in kennis worden
gesteld. Elk jaar treedt één van de leden af en wordt een nieuw lid gekozen.
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Kandidaten voor deze functie moeten ten minste 1 jaar lid van de vereniging zijn.
Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden
aangevuld.
Artikel 15. Vergaderingen.
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a.
Algemene ledenvergaderingen
b.
Algemene jaarvergaderingen
c.
bestuursvergaderingen
Artikel 16.
Wanneer 3 leden van het bestuur van mening zijn dat een bestuursvergadering gehouden moet
worden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, met vermelding van de
onderwerpen waarvan de behandeling gewenst wordt.
De voorzitter zal alsdan verplicht zijn binnen 2 weken een bestuursvergadering te beleggen.
Artikel 17.
De algemene jaarvergadering wordt elk jaar in de maand januari/februari gehouden.
Op de agenda voor die vergadering moeten de navolgende punten voorkomen:
a.
jaarverslag van de secretaris;
b.
rekening en verantwoording van de penningmeester;
c.
verslag kascommissie;
d.
T.T. commissie
Artikel 18.
Voorstel van de leden, hetzij voor de algemene jaarvergadering, hetzij voor de algemene
ledenvergadering, moeten tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk worden ingediend bij de
secretaris.
Artikel 19.
Een buitengewone algemene ledenvergadering kan slechts worden gehouden wanneer daartoe
naar de mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding bestaat.
Voorts op verzoek van ten minste een derde deel van het aantal leden. Zulks verzoek dient met
redenen omkleed te zijn en de punten aangegeven waarvan de behandeling wordt verlangd.
Het bestuur is gehouden binnen 30 dagen na ontvangst van zulk een verzoek, deze
buitengewone ledenvergadering uit te schrijven onder vermelding van plaats en tijd waarop deze
gehouden zal worden.
Artikel 20. Stemming
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen
heeft een 2e stemming plaats.
Voor zover ook deze nog geen volstrekte meerderheid oplevert, heeft een herstemming plaats
tussen de personen, die daarbij de meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel ten minste
het dubbele getal van de nog te verkiezen personen. Bij herstemming beslist de gewone
meerderheid.
Bij staken van stemmen (evenwel voor als tegen) over personen beslist het lot, over zaken wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen tellen niet mee.
Artikel 21.
Stemmen van onwaarde zijn:
a.
Blanco stembriefjes;
b.
Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures;
c.
Ondertekende stembriefjes;
d.
Stembriefjes die onleesbaar zijn;
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e.
Stembriefjes waaruit, om welke reden dan ook, de wens van de stemmer onduidelijk blijft.
Artikel 22.
Het stembureau op een algemene jaarvergadering wordt gevormd door 3 door de voorzitter aan
te wijzen leden. Het beslist over de geldigheid van de stemmen en maakt proces verbaal op.
Artikel 23. Ontbinding
Nadat een besluit als bedoeld in artikel 20 van de statuten genomen is, wordt door de algemene
ledenvergadering een commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit 3 leden.
Artikel 24. Tentoonstelling
De vanwege de vereniging te organiseren tentoonstellingen worden geregeld bij afzonderlijk
reglement en met inachtneming van de door de Ned. Bond van Vogelliefhebbers voorgeschreven
bepalingen.
Artikel 25. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t.
privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens
benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij
erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe
opgeslagen worden in een beveiligde database.
Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: - administratieve- en
contributieverwerking; - toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; - bestelling
van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer; - het beschikbaar stellen van
gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk,
dan wel mondiaal).
Artikel 26. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het
ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het veilig verwijderen van alle gegevens bij
beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders
dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Artikel 27. Slotbepalingen
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door de algemene
ledenvergadering en met tenminste 2/3 der geldige stemmen.
Artikel 28.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin twijfel bestaat omtrent de toepassing
van dit reglement, beslist het bestuur, onder verantwoording aan de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.

VOGELMARKT
De eerstvolgende vogelmarkt zal worden gehouden op 26 januari a.s. van 9:00-12:00 uur in ons
clubgebouw aan de Dijklaan in Bergambacht
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Jaarprogramma 2019
26 jan.
4 feb.
23 feb.
4 mrt.
23 mrt.
8 apr.
23 apr.
29 apr.
4 mei
18 mei
20 mei
25 mei
3 jun.
7 + 14 jun.
17 jun.
6 jul.
24 aug.
2 sep.
16 sep.
28 sep.
30 sep.
7 okt.
9 okt.
12 okt.
14 okt.
19-26 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
2 nov.
4 nov.
18 nov.
23 nov.
14 dec.
28 dec.
13 jan. 2020
25 jan. 2020
10 feb. 2020

Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond (Afrikaanse Prachtvinken)
Rayonvergadering (20:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Fietsmiddag
Clubavond (lezing over de ijsvogel)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond (gezelschapsvolière inrichting/bevolking etc.)
Schoolmiddagen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2018
BBQ van 17.00 uur
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters (maandagavond)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond (lezing over de gould amadine)
Clubavond inleveren TT formulieren
Sluiting inschrijving TT
Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren
Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken
Opbouwen TT zaal
Zaal gereed maken voor het inkooien
Inkooien 14.00-15.30 en 19.00-20.30
Vogels keuren
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT 14.00-22.00 uur
Zaal open TT 10:00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking Onderlinge TT (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)
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