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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: NL98RABO0163835462 

 

Maand: maart 2017 
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BEURS 
De eerstvolgende beurs zal worden gehouden op 25 maart 2017. 
 
CLUBAVOND VAN 3 APRIL 2017 
Hierbij nodigt het bestuur u uit  voor de clubavond van 3 APRIL a.s. (aanvang 20:00 uur). Op 

deze avond is dierenarts Mardou van Leuven onze gast.  

Wie is Mardou van Leuven? 
Mardou van Leuven is afgestudeerd in 2002 en heeft sindsdien gewerkt in verschillende 
praktijken, o.a. in een gespecialiseerde praktijk voor knaagdieren, konijnen en vogels. Om veel 
ervaring met inheemse vogels op te doen heeft zij geruime tijd als vrijwilligster haar bijdrage 
geleverd aan de vogelopvang Utrecht. Vanaf september 2009 is ze mede-eigenaresse van 
Dierenkliniek Veenendaal. Sinds 2014 is ze voorzitter van de Werkgroep Vogels en Bijzondere 
Dieren. Dit is een werkgroep waarin dierenartsen samenkomen om ‘complexe patiënten’ met 
elkaar te bespreken. Thuis heeft zij een huis vol dieren: 4 konijnen, 2 katten, een grijze 
roodstaart papegaai, 6 Ouessant schapen en verschillende soorten kippen. 
 
Mardou zal op deze avond ingaan op de gezondheid en het welzijn van onze vogels.  
Zij geeft er de voorkeur aan om er een open discussie van te maken. 
Hebben jullie onderwerpen waarvan je graag wilt dat Mardou op ingaat geef die dan even door 
aan Leo Wooning. Hij zal de vragen verzamelen en doorspelen aan Mardou. 
 
ENTSTOF BESTELLEN 
Het is voor leden en gastleden van onze vereniging weer mogelijk om entstof te bestellen tegen 
de gevreesde kanariepokken oftewel hapziekte. Opgave tot 9 april bij Leo Wooning.  
 
BROEDKOOIEN TE KOOP 
Op de beurs van 25 maart 2017 zijn er naast vogels een aantal broedkooien te koop. Het zijn 
diverse maten en uitvoeringen. De kooien zijn geheel demontabel, voorzien van kunststof laden 
en verkeren in zeer goede staat. Qua uitvoering komen ze overeen met de broedkooien van 
van Keulen.  
 
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. 

 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. 
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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. 

 

Jaarprogramma  2017 (in verband met ruimtegebrek is slechts een deel van de agenda 

geplaatst. In de nieuwsbrief van januari en op onze website is de volledige agenda 

opgenomen. 

25 mrt.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

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

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

18 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

22 apr.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

24 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

12+19 mei  Schoolmiddagen 

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

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

27 mei  Beurs (10:00-13:00 u.) 

12 jun.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2016 

1 jul.  Fietsen Krimpenerwaard +BBQ 

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

26 aug.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

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

23 sep.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

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

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

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

 


