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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) 

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: maart 2019 
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CLUBAVOND VAN 8 APRIL 2019 
Hierbij nodigt het bestuur u uit  voor de clubavond van 8 APRIL a.s. (aanvang 20:00 uur) in ons 

clubgebouw, Dijklaan 57 Bergambacht. De avond zal in het teken staan van Afrikaanse 

Prachtvinken.  

Iedereen die wel eens geprobeerd heeft Afrikaanse prachtvinken te kweken, weet dat het 
moeilijk is. Speciale behandeling, voer en huisvesting blijken essentieel te zijn om een goede 
slagingskans te hebben. Omdat deze vogelgroep slechts door weinigen echt gekweekt wordt is 
over de behandeling, het voer, het samenstellen van kweekkoppels, welke nestgelegenheid en 
de ideale huisvesting minder/weinig bekend.  
De kweek van Afrikaanse prachtvinken is belangrijk om deze voor de avicultuur te behouden. 
Om inteelt te vermijden is het van belang om vers bloed te krijgen. Voor iedere kweker niets 
nieuws, maar als de vogels bijna niet voorkomen, of als je zoveel mogelijk met eigen kweek 
vogels wilt werken, is het een ander verhaal. Ook de verkoop van eigen kweek vogels aan 
echte liefhebbers was/is een probleem, vaak verdwenen de vogels in de handel. Om vraag en 
aanbod te koppelen heeft de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken een forum gemaakt, waar 
een lid online gebruik van kan maken. 
Vanwege de vogelgriep zijn er door de Europese Commissie met ingang van 1 juli 2007 
vergaande maatregelen afgekondigd wat betreft de invoer van vogels van buiten de EU. 
Wildvangvogels mogen helemaal niet meer geïmporteerd worden. Er mogen alleen geringde 
vogels en dan nog alleen uit bepaalde landen en onder allerlei nadere beperkende 
voorwaarden worden ingevoerd. We zullen het dus in feite moeten doen met de nu aanwezige 
vogels in onze volières. Een uitdaging dus voor de liefhebbers van Afrikaanse Prachtvinken. 
 
Op deze avond zal geprobeerd worden hier meer helderheid over te geven. Kortom een 

avond die u absoluut niet mag missen en denkt uw partner dat vind ik ook wel leuk 

schroom dan niet om samen te komen. De koffie staat klaar. 

 
VOGELBEURS 
ATTENTIE: De beurs van 27/4/2019 is, in verband met koningsdag, verschoven naar 
4/5/2019. De tijd en de locatie zijn ongewijzigd t.w. 9:00-12:00 uur in ons clubgebouw aan de 
Dijklaan 57 Bergambacht. 
 
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 8 april bij Leo Wooning.  
 
WIJZIGINGEN IN HET JAARPROGRAMMA 2019 (extra clubavonden) 

• Clubavond 3/6/2019 (aanvang 20:00 uur) lezing over de gezelschapsvolière 
(inrichting/bevolking eetc.) 

• Clubavond 30/9/2019 (20:00 uur) lezing over de gould amadine 
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Bijgevoegd als bijlage 
 
DIEPVRIES PINKIES EN BUFFALO’S 
Het heeft even moeite gekost, i.v.m. het stoppen van vogelhandel de Fluiter in Berkenwoude, 
maar ze zijn weer voorradig in ons clubgebouw. 
 
INBINDMAPPEN ONZE VOGELS 
Zijn voor € 1,- te verkrijgen in ons clubgebouw zolang de voorraad strekt. 
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NOTULEN JAARVERGADERING 4/2/2019 
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 Rijntjes-
Tito, A. Quak, Maarten de Jong, Chris Murk, Jac. Wittekamp, Wim van Garderen, Theo Kamps 
Afgemeld: Ton Timmer, Jaco Post 

 
1. Opening 

Leo heet een ieder welkom. Is content met de goede opkomst. 
 

2. Notulen vorige jaarvergadering 2017 (12 februari 2018) 
Er zijn geen op-/aanmerkingen. Verslag is akkoord. 
 

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

 
4. Mededelingen 

• Er is een kleine vuurwerkschade aan de voorzijde van het gebouw 

• Lekkende dak is gerepareerd 

• Zaad-/vogelhandel De Fluiter uit Berkenwoude is per 1/1/2019 gestopt. Zaden etc. 
zijn te verkrijgen in ons clubgebouw. 
 

5. Jaarverslag 2018 secretaris (Wim Spelt) 
Ledenaantal is in 2018 met 5 toegenomen.  
Met de puzzelwedstrijd voor basisschoolleerlingen tijdens de TT zijn we, i.v.m. de geringe 
belangstelling, gestopt. De schoolmiddagen in mei, welke we samen met de Jeu des Boules 
organiseren, gaan op dezelfde voet door. De subsidie die we hiervoor krijgen wordt 
gecontinueerd voor 2019 en latere jaren. De Jeu des Boules verzorgt de aanvraag.  
Surveillanten van onze vereniging worden opgeleid om toezicht te houden op de 
vogelmarkten welke we organiseren en tijdens de jaarlijkse TT. Bé vd Berg geeft aan 
gestopt te zijn met de opleiding.  
In 2018 hebben 42 leden  3245 ringen besteld. Verslag is akkoord. 
 

6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2018 is min € 
1533,33.  Voornaamste oorzaak zijn de kosten van het uitgevoerde grootonderhoud aan het 
clubgebouw t.w. bekleden voorzijde en één zijkant deurzijde met kunststof rabatdelen.  
Gerard geeft aan dat het teruglopen van sponsoren en adverteerders een zorgpunt is. Hij 
doet een oproep te proberen nieuwe sponsoren en adverteerders binnen te halen. De 
sponsorborden kosten € 100,- per jaar daarbij inbegrepen is een gratis advertentie in de TT 
catalogus. De kosten van het laten maken en ophangen van het sponsorbord zijn voor 
rekening van de vereniging. 
De EHBO huurt een aantal avonden per jaar ons clubgebouw voor het kunnen verzorgen 
van opleidingen en bijscholingen. Zij beraden zich over continuering. 
Van de € 30,- contributie moet € 20,- worden afgedragen aan de NBvV. Teun den Hartog 
vindt het jammer dat de bond hier niets over meldt in Onze Vogels. 
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 

Leo van Vliet en Teun den Hartog hebben de jaarrekening en de financiële verantwoording 
van het bestuur over het seizoen 2018 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt 
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.  
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8. Begroting 2019 
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2019. Reserves zijn opgenomen voor  het 
renoveren van de keuken. Inkomsten van sponsoren  is met € 300,- verlaagd t.o.v. 2018 (zie 
punt 6). 
De begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.  
 

9. Intermezzo 
De vergadering wordt onderbroken i.v.m. de volgende feestelijke gebeurtenissen: 

• Gehuldigd worden Arie de Lange en Theo Kamps met hun respectievelijk 50 en 25 
jarige jubileum. Zij krijgen de bijbehorende versierselen opgespeld door Leo Wooning. 

• Onze beide wereldkampioenen Leo Wooning en Cees van Zwienen worden 
gefeliciteerd met dit prachtig behaalde resultaat tijdens de wereldshow in Zwolle. 

Alle 4 krijgen van de vereniging een prachtige bos bloemen aangeboden. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (2e penningmeester),  Gerard Wiltenburg (2e 
voorzitter) en Wim Spelt (1e secretaris). Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De 
vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Leo, Gerard en Wim op de al door hen 
bezette functies.  
 

11. Verkiezing kascommissie 
Leo van Vliet  is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Leo voor zijn inzet. Teun den 
Hartog en Aschwin Koppe vormen de kascommissie voor 2019.  Bé vd Berg is reserve voor 
2019 mits de kascontrole tijdens de vogelmarkt wordt georganiseerd. 
 

12. TT-commissie 
Rudolf Sloof gaat de telling van de keurbriefjes controleren. Gerard Rijntjes geeft zich op als 
reserve. Hij doet dit ook al tijdens de TT in IJsselstein. 
 

13. Agenda/Jaarprogramma 2019 

• Clubavond van 8 april lezing over afrikaanse prachtvinken 

• Clubavond 20 mei: lezing over de ijsvogel 

• De BBQ (6 juli) wordt los van de  fietsmiddag (18 mei) gehouden 

• Let de vogelbespreking (tafelkeuring) wordt op maandagavond 16/9/2019 gehouden. 
Bé vd Berg vindt dit jammer omdat hij daarbij waarschijnlijk niet aanwezig kan 
(verhuist naar België). 

• Clubavond 7 oktober: inleveren van TT formulieren + lezing door Henk Vos over de 
gouldamadine. 

 
14. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement (wijzigingen t.o.v. oude reglement) 

art 8:   
oud: De vaststelling is dan van toepassing op het eerstvolgende kwartaal. nieuw: De 
vaststelling is dan van toepassing op het lopende kalender jaar.    
oud: De contributie dient te worden voldaan voor 15 oktober etc. nieuw: De contributie dient 
betaald te worden aan de penningmeester voor 15 februari etc.  

 
art. 14: kascommissie  
oud: Kandidaten voor deze functie moeten minstens 3 jaar lid van de vereniging zijn. 
nieuw:  Kandidaten voor deze functie moeten minstens 1 jaar lid van de vereniging zijn.  
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Het oude art 17 (uitgezonderd de specifieke vakantiemaanden, zal één maal per 
maand een algemene ledenvergadering worden gehouden) is in zijn geheel  vervallen.  
 
Artikel 25 en 26 aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn 
nieuwe artikelen.  

 
Verder geen essentiële aanpassingen. Het vernieuwde huishoudelijk reglement wordt 
goedgekeurd door de Algemene Jaarvergadering en treedt in werking m.i.v. 4/2/2019. 
 

15. Enquête Onze Vogels 
De voorzitter legt een aantal specifieke vragen voor aan de aanwezige leden. De 
meerderheid leest Onze Vogels maar gebruikt het niet als naslagwerk. Er is te weinig 
aandacht voor de jeugd, de beginnende liefhebber en de gezelschap volière. Jac Wittekamp 
geeft aan dat er ook op afdelingsniveau veel aandacht uitgaat naar de gespecialiseerde 
liefhebber. Het is voor een starter moeilijk om aansluiting te krijgen. Henk van Kleef stelt 
voor onder de leden een inventarisatie te houden wie een gezelschap volière heeft. Het 
bestuur neemt dit mee. 
 
Onder onze leden is de enquête Onze Vogels uitgezet. Een aantal leden heeft de enquête 
ingevuld en suggesties gedaan t.a.v. wat er wordt gemist in Onze Vogels t.w.: 

• Foto's van hoge en goede kwaliteit vogels. Nu te vaak vogels van een matige kwaliteit. 
• Meer kweekverslagen van liefhebbers 
• Regelmatig aandacht voor de hobby en de "veranderende" wetgeving 
• Meer over vererving in relatie tot  de kweek (wat koppel ik aan wat om de kans te 

vergroten dat ik krijg wat ik graag wil) 
• Volière van de maand 
• Korte verslagen en foto's van afdeling TT's 
• TT agenda 

Wim Spelt zal een samenvatting maken van de ingeleverde enquêteformulieren en dit vanuit 
onze vereniging toesturen aan de NbvV. 
 

16. Rondvraag  
Gerard Rijntjes heeft geconstateerd  dat tijdens de TT 2018 de Europese Cultuurvogels zijn 
ingedeeld bij de tropen. Hij is van mening dat dit niet kan omdat je dan appels en peren met 
elkaar gaat vergelijken. Weliswaar is het zo dat sommige keurmeesters ook Europese 
Cultuurvogels mogen keuren maar dat is geen reden om ze bij een klein aantal in te delen 
bij de tropen. 
De opmerking wordt meegenomen tijdens de indeling voor de TT 2019. 
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Jaarprogramma  2019 

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

4 feb.   Jaarvergadering 

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

4 mrt.   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

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

8 apr.   Clubavond (Afrikaanse Prachtvinken) 

23 apr.   Rayonvergadering (20:00 u.) 

29 apr.   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

4 mei   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

18 mei   Fietsmiddag 

20 mei   Clubavond (lezing over de ijsvogel) 

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

3 jun.   Clubavond (gezelschapsvolière inrichting/bevolking etc.) 

7 + 14 jun.   Schoolmiddagen 

17 jun.   Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2018 

6 jul.   BBQ van 17.00 uur 

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

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

16 sep.   Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters (maandagavond) 

28 sep.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

30 sep.   Clubavond (lezing over de gould amadine) 

7 okt.   Clubavond inleveren TT formulieren  

9 okt.   Sluiting inschrijving TT 

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

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

19-26 okt.   Opbouwen TT zaal 

28 okt.   Zaal gereed maken voor het inkooien 

29 okt.   Inkooien 14.00-15.30 en 19.00-20.30 

30 okt.   Vogels keuren 

31 okt.   Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

1 nov.   Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

2 nov.   Zaal open TT 10:00 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.   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

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

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

13 jan. 2020   Bestuursvergadering (20:00 u.) 

25 jan. 2020   Vogelmarkt (9:00-12:00 u.) 

10 feb. 2020  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 
 


