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Verenigingsinfo 
 

 

Voorzitter: 
Lex Kaptein 
Tel.: 06-12616179 
E-Mail: voorzitter@denachtegaalhjd.nl 
 

Secretaris:             
Walter Rötgers 
Tel: 0180-551526             
E-mail : secretaris@denachtegaalhjd.nl 
 

Penningmeester: 
Teun v/d Waal 
Tel.: 010-5018802 
penningmeester@denachtegaalhjd.nl 
 

Ringen-commissaris: 
Martin Versteeg 
Tel.: 06-28444153              
ringen@denachtegaalhjd.nl  
 

Materialen-commissaris: 
Raymond Sluiter 
Tel.: 0180-654039 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

Rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal" 
 

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 32,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 16,00 p/j 
Gastleden    € 20,00 p/j 
Donateur s      vanaf €   5,00 p/j 
 

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en 
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan 
“Onze Vogels” van de NBvV. 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

Redactie: 
Martin Versteeg 
Lex Kaptein 
 

Tekstcorrecties: 
Nelly v/d Waal 
 

Redactieadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Copy: 
Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zen-
den. Deze stukken dienen voor de 1e. van 
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie. 
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek 
worden deze stukken later geplaatst. 
Tevens gaat de inzender van de stukken ak-
koord dat deze stukken geplaatst worden in 
het clubblad en hierdoor ook op de website 
geplaatst wordt. 
  

De redactie neemt geen verantwoording voor 
de inhoud van de ingezonden stukken en  
behoudt zich het recht voor om plaatsing om 
redactionele redenen te weigeren. 

VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 
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Notulen van donderdag 28 maart 2019 
 
 

Op deze avond waren 20 leden aanwezig, inclusief bestuur. 
  

1. Opening 
     De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in 

het bijzonder Alois van Mingeroet en zijn vrouw Netty. Die na de vergadering 
een Fotopresentatie kwam laten zien over vogels in de natuur. De vergadering 
begon wat later omdat er een zeer grote file rond om Barendrecht was komen 
ontstaan. Walter kwam hierdoor ook iets later binnen en Nelly de notulen van 
deze avond heeft gemaakt. 

  

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
  

3. Ingekomen stukken 
- Tjerd Kamphuis (oud penningmeester) is op 9 maart 2019 een troste vader 
geworden van een zoon die de naam Tijmen heeft gekregen. Namens de ver-
eniging hebben wij een kleine attentie gestuurd. 
- Het voorlichtingsbulletin van de NBvV is binnengekomen. Enkele punten 
hieruit waren: de Mondial was een groot succes, de jaarvergadering van de 
NBvV is verplaatst naar het najaar. Er zijn verkiezingen voor hoofdbestuur- 
commissaris en voorzitter. Tussentijds uitgetreden is Sjoerd Munniksma, aftre-
dend en wel herkiesbaar is Klaas Snijder huidige voorzitter NBvV. 
Vogel 2020 wordt weer in Zwolle gehouden. Enquête Onze Vogels; Er zijn 
meer dan 300 reacties binnengekomen, deze worden nu geanalyseerd. Er ko-
men nieuwe keurrichtlijnen. In Onze Vogels komt hierover een artikel te staan. 
Een nieuw vraagprogramma is in de maak. Voor het komende tentoonstel-
lingsseizoen geldt het huidige vraagprogramma nog. 
-Uitnodiging voor de Rayonvergadering van 12 april 2019 
- Dit jaar zal v.v. Ons Genoegen uit Zwijndrecht de Rivieren cup organiseren. 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft het voornemen om deze Rivieren cup 
volgend jaar (2020, week 49) te willen organiseren. Het voorstel is om deze 
apart te organiseren. 
- Infoblad van Zuid-Holland; de agenda voor de Districtsvergadering welke op 
3 mei 2019 gehouden zal worden werd doorgenomen. 
-Jaarverslag NBvV en Penningmeester NBvV binnen. 
 

4. Mededelingen 
- De voorbereidingen voor de Regionale Babyshow en de Regionale Tentoon-
stelling 2019 zijn in volle gang. 
- Clubuitje; We hebben de datum naar voren verplaatst naar 25 mei 2019. En 
wij willen naar ZooParc Overloon gaan. Daar kunnen we ook een rondleiding 
van 2 uur krijgen.  
- De container is voorzien van licht. 
  

5. Ledenbestand 
Het aantal leden is gelijk gebleven. 
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6. Rondvraag 
     Martin: heeft een goedkoop adres waar je kunststof broedblokjes voor de tro-

pen kan kopen voor € 7,00 per stuk. 
  
    Hierna gaf de voorzitter het woord aan Alois van Mingeroet, die ons een mooie 

fotopresentatie voor schotelde over de vogels in de natuur.  
  
8. Sluiting 

Omstreeks 22.00 uur bedankte de voorzitter Alois voor zijn mooie fotopresenta-
tie en de aanwezig leden voor hun komst. 
Volgende maand is Lou Megens de spreker en hij gaat het over de Paradijsvo-
gel hebben. 

 
Notulant: Nelly van der Waal 
 
 

Spreker Lou Megens 
 

Op de ledenbijeenkomst van 25 april a.s. zal Lou Megens, bij onze vereniging een 
zeer geziene persoon, ons weer verblijde met één van zijn schitterende lezingen. 
De lezing van deze keer zal gaan over de Paradijsvogel en Lou zal dit weer op zijn 
eigen leerzame manier aan ons vertellen. 
 

Dus wij hopen dat u de moeite wilt nemen om deze maand richting de Molenwei 3 
te Heerjansdam te komen . 
 

 

LOU EN WIJ REKENEN OP U! 
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Pyrrhura perlata 
 

Binnen deze soort worden geen ondersoorten meer 
onder- scheiden.  Vroeger waren bij de pyrrhura 
perlata de volgende soorten ingedeeld: 
 

Pyrrhura p. lepida (Waglers parel parkiet) 
Pyrrhura p. coerulescens (Miritiba parel parkiet) 
Pyrrhura p. anerythra (Neumans parel parkiet) 
 

Tegenwoordig vallen bovenstaande soorten onder 
de pyrrhura lepida,  
 

Pyrrhura lepida lepida (Waglers parel parkiet) 
Pyrrhura lepida coerulescens (Miritiba parel parkiet) 
Pyrrhura lepida anerythra (Neumans parel parkiet) 
 

 
 
Levenswijze in het wild 
Buiten de broedtijd leven ze in groepjes van 3 tot 8 vogels. Hun voorkeur gaat uit 
naar dicht begroeide gebieden. De vogels zitten graag in groepsverband in boomtop-
pen tussen de bladeren. Zolang ze niet gestoord worden verraden ze zich door hun 
voortdurend gekwetter. Als ze onraad ruiken houden ze zich muisstil en zijn dan nau-
welijks waar te nemen tussen de bladeren. Regelmatig bezoeken ze waterplassen en 
rivieren om daar te baden en te drinken. Hier worden ze vaak gezien in gezelschap 
van de Pyrrhura picta's. In het wild bestaat hun voeding overwegend uit allerhande 
(boom)vruchten, bloesem, droge zaden, noten en bessen. De broedtijd loopt van au-
gustus tot november. Waarschijnlijk broeden ze ook van april tot juni, naar men aan-
neemt is dit afhankelijk van de op dat moment beschikbare planten c.q. voedsel. 
Broeden doen ze in holten van bomen. Door de pop worden 3 tot 9 eieren gelegd. 
 

Huisvesting 
Een prima huisvesting voor Pyrrhura’s is een volière met een afmeting van 3 x 1 x 2 
meter en een nachtverblijf van bijvoorbeeld 1.00 x 1.00 x 1.80. Zelf houd ik 
mijn Pyrrhura perlata lepida’s in een volière met vluchten van 5 meter lang, 1 meter 
breed en 2.50 meter hoog. Het nachtverblijf heeft daarbij een afmeting van 1 meter 
diep, 1 meter breed en 2 meter hoog. Ook zijn er kwekers die de vogels in broedkooi-
en houden met een afmeting van 50 x 50 x 1.20 meter.  Mijn voorkeur gaat echter uit 
naar een ruime volière omdat het vrij drukke en beweeglijke vogels zijn. Een te kleine 
huisvesting zal daarom snel kunnen leiden tot vervetting van de vogels. Verder is het 
van belang dat de vogels het gehele jaar door kunnen beschikken over een nestkast. 
Dit is noodzakelijk omdat de vogels er de nacht in doorbrengen. Een nestkast is te-
vens een ideale bescherming tegen de kou in de winter, vooral als de bodem van de 
nestkast daarbij ook nog wordt voorzien van een dikke laag houtkrullen. Indien wordt 
voldaan aan de hierboven beschreven huisvesting is het goed mogelijk Pyrrhura’s in 
een onverwarmde volière te houden. Zorg er wel voor dat de nestkast in het binnen-
verblijf hangt en dat de buitenvolière met een luikje is af te sluiten. Het afsluiten van 
het nachtverblijf heeft als bijkomend voordeel dat de vogels in het zomerseizoen niet 
in alle vroegte lawaaiproblemen kunnen geven bij de buren. 
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Gedrag 
Met een beetje aandacht worden de vogels erg ver-
trouwelijk met hun verzorger. Mijn Pyrrhura’s komen 
direct naar mij toe als ik bij de volière ben. Ga ik ver-
volgens naar het nachtverblijf dan zijn zij hier ook al 
weer naar toe gevlogen. Ze kunnen zo vertrouwd ra-
ken dat ze gewoon uit de hand van hun verzorger 
eten. Het zijn verder erg nieuwsgierige en beweeglij-
ke vogeltjes waaraan je veel plezier kunt beleven. 
Als minpuntje in het gedrag kan hun geschreeuw 
worden genoemd. Ze zijn vrij snel opgewonden en 
een overvliegende duif, vreemd geluid of onverwach-
te gebeurtenis kan snel aanleiding geven tot herhaal-
delijk schreeuwen van de vogels. Toch moet dit ook 
weer niet overdreven worden. In een dergelijke situa-

tie zal het geschreeuw vrijwel nooit langer dan 5 minuten aan houden. 
 

Voeding 
De voeding die ik verstrek bestaat uit een zaadmengsel voor grote parkieten. Naast 
dit zaadmengsel krijgen de vogels elke dag een mengsel van geweekt kiemzaad en 
eivoer/universeelvoer (één op één). De verhouding tussen het zaad en het geweekte 
kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel is één op één. Twee keer per week meng ik, 
ondanks dat de vogels er ook vrij over kunnen beschikken, scherpe maagkiezel en 
oesterschelpen grit door het kiemzaad. Daarnaast krijgen de vogels vrijwel dagelijks 
fruit en groenvoer. De vogels doen het op deze voeding prima. 
 

Broedproces 
Pyrrhura’s beginnen meestal zo rond april, mei met het broedproces. Vroeger komt 
echter ook voor! Vaak, zo is mijn ervaring, zijn er het hele jaar door wel paringen 
waar te nemen tussen de vogels. De paring vindt op de zitstok plaats waarbij de vo-
gels zijdelings van elkaar de cloaca’s tegen elkaar drukken. De man neemt dus niet, 
zoals bij veel andere soorten, plaats op de rug  van de pop. Het verdient aanbeveling 
om de nestkast op de donkerste plaats van de volière of broedkooi neer te hangen. 
Zorg er daarbij voor dat het in vlieggat van het licht is afgewend. Nestblokken met 
een afmeting van 20x20x50 cm. voldoen over het algemeen goed. Het in vlieggat 
dient een diameter te hebben van ca. 6 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uit  
gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het in vlieg-
gat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal kan een 
mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven  (ca. 4 – 
5 cm dik).  Verder is het aan te bevelen om wat dikke (wilgentakken in de hoeken van 
het blok aan te brengen. De vogels schrapen deze af en leggen op dit schraapsel 
hun eieren. Veel Pyrrhura - soorten hebben grote legsels, sommige poppen leggen 
wel 6 tot 10 eieren. Na een broedduur van ca. 21 dagen worden de jongen geboren. 
Het tijdstip voor het uitkomen van de eieren kan behoorlijk variëren omdat dit afhan-
kelijk is bij welk ei de vogels vast gaan zitten broeden. Bij een groot legsel moeten de 
jongen geringd worden op een leeftijd van ca. 12 dagen. Is er echter sprake van een 
klein legsel dan zal het eerste jong eerder geringd moeten worden, na ca. 8 dagen. 
De jongen moeten geringd worden met een 6 millimeter geharde voetring. Op een 
leeftijd van 7 á 8 weken vliegen ze uit waarna ze nog 2 tot 3 weken door de ouders 
worden (bij)gevoerd). Vaak gaan de oudervogels over tot een tweede legsel. 
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Met v.v. De Nachtegaal naar  

ZooParc in Overloon 
 

Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomsten, staat er-
voor dit jaar een clubuitje naar Zooparc Overloon op het programma.  
 

Dit clubuitje zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei a.s. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats LR&PC Develruiters, Molenwei 3 Heer-
jansdam om 08:30 uur. Aankomst in Overloon om ongeveer 09:45 uur. 
We rijden indien mogelijk zoveel als kan met elkaar mee en vergeet dan 
de chauffeur niet. De auto rijdt tenslotte niet op water. 
 

Bij aankomst staat de Koffie en het gebak voor ons klaar, daarna krijgen 
wij een rondleiding van ongeveer twee uur door het park. Na deze rond-
leiding is het voor iedereen vrij wandelen in het park en/of op eigen ge-
legenheid  een hapje te gaan eten. Vertrek uit het park wordt ter plaat-
sen afgesproken. Op de terugweg gaan we nog gezellig met elkaar een 
pit stop houden en nagenieten dit onder het genot van een hapje en een 
drankje. Dit is voor eigen kosten. Mocht u dit laatste niet mee willen 
doen, zorg dan voor eigen vervoer. 
 

Kosten: € 17,50 pp 
Dit is inclusief entree, koffie met gebak en de rondleiding. 
 

U kunt u opgeven bij secretaris Walter Rötgers voor 11 mei a.s. en graag 
vooruit betalen i.v.m. het bestellen van de tickets en koffie met gebak. 
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Maskeramadine 
(Poephila personata) 

  
De maskeramadine, de naam zegt het 
al, is een vogel met een zwart masker 
en een opvallende gele snavel. De li-
chaamskleur van beide geslachten is 
overwegend bruin. Het zijn vogels die 
behoren tot de grote groep van Australi-
sche amadines (grasvinken). 
  
Formaat 13 cm. Ringmaat 2,5 mm. 
  
Geslachtsonderscheid 
Tussen beide geslachten is enig ver-
schil. De pop is in het geheel minder in-
tensief van kleur als de man. Ook heeft 
zij vaak een wat kleiner zwart masker. 
Vaak loopt bij de mannen de broekteke-
ning wat  verder door naar de onder-
buik. Dit is vooral goed te zien als de vo-
gels van voren bekeken worden. 
  

Verspreiding en leefgebied 
De maskeramadine heeft zijn verspreidingsgebied in Australië. Hij komt daar voor in 
Kimberley en Arnhemland. Ze leven hier op droge graslanden maar ook worden ze 
gezien in grote tuinen en parken van steden. 
  
Karakter 
Maskeramadines zijn prima vogels voor de gezelschapsvolière. Ze zijn over het alge-
meen wel wat onrustig van aard en gevoelig voor nestcontrole. Indien de vogels in 
een groepje worden gehouden en zelf hun partner kunnen kiezen vergroot dit de kans 
op een succesvolle kweek.  Door de vogels verschillende kleurringen te geven kun-
nen ze gemakkelijk van elkaar worden onderscheiden. 
  
Omgevingstemperatuur 
's Winters kan men beter het zekere voor het onzekere nemen door ze binnen te hou-
den. Een verblijf waar tenminste een temperatuur heerst van 15 °C geeft de minste 
risico. 
  
Voeding 
Als voeding dient een goede zaadmengeling voor tropische vogels, graszaden, tros-
gierst, universeelvoer/eivoer, gekiemde zaden, groenvoer en allerlei vruchten te wor-
den verstrekt. Opgemerkt dient te worden dat ze de zaden het liefst van de grond 
eten. Het is van belang de vogels tijdens het broeden alleen zaden te verstrekken. 
Het verstrekken van dierlijke eiwitten, zoals bijvoorbeeld miereneieren, buffalowor-
men en pinky’s, geeft in de meeste gevallen aanleiding tot een verhoogde paringsdrift 
en verminderde broedzorg. In dergelijke gevallen worden de jongen uit het nest ge-
gooid en beginnen de vogels met een volgend legsel. Geef daarom pas eivoer/ 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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universeelvoer en (gematigd) levend voer als de eerste jongen uit het ei komen. Op-
gemerkt dient te worden dat als de vogels voldoende eivoer/universeelvoer opnemen 
levend voer niet eens echt noodzakelijk is. 
  
Kweek 
Er kan zowel in de volière als in broedkooien met de vogels gekweekt worden. Hierbij 
dient wel rekening te worden gehouden met hun onrustige karakter. Omdat de jongen 
nogal wat behoefte hebben aan warmte levert de kweek in grote broedkooien en bin-
nenvluchtjes vaak het meeste succes op. In huis en in binnenvluchtjes is de tempera-
tuur immers veel beter te regelen dan in de (buiten) volière!  Als nestgelegenheid kun-
nen we de vogels halfopen nestkastjes met een afmeting van 15x15x15 cm. geven. 
Vaak ook maken ze zelf een bolvormig nest van grashalmen, uitgeplozen sisal en ko-
kosvezel dat wordt bekleed met donsveertjes. Ingeval van een nestkastje kunnen we 
zelf een voorgevormd nestje aanbrengen door wat droog gras en of kokosvezel sa-
men te drukken. Het popje legt vier tot zes eitjes. De eitjes worden afwisselend door 
het popje en het mannetje bebroed. De eitjes komen na ca.13 dagen uit. Twee dagen 
na het uitkomen van de eitjes zijn de bedelgeluiden van de jongen duidelijk hoorbaar. 
Na ongeveer twee weken vliegen de jongen uit. Ze worden daarna nog een tweetal 
weken door de oudervogels gevoerd alvorens ze zelfstandig zijn. Op een leeftijd van 
drie maanden zijn ze op kleur en bijna niet meer te onderscheiden van de oudervo-
gels. 
  
Bijzonderheden 
Zorg bij meerdere paartjes in de volière voor voldoende nestgelegenheid omdat de 
popjes anders de eitjes allemaal in hetzelfde nest leggen. Plaats maskeramadinen 
niet samen met spitsstaartamadinen omdat beide soorten met elkaar bastaarderen. 
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KWEEKERVARINGEN 
 
 

 

Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of 
heeft meegemaakt, schrijf het eens op en stuur het aan ons op.  
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.  
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom. 
U kunt het handgeschreven, getypt (graag in een Word bestand) of via de 
E-mail inleveren.  
 
STUUR U VERHAAL OP NAAR: 
Martin Versteeg                
06-28444153 
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
 

OP BEZOEK BIJ….. 
 
 

 

Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geeft je dan op voor 
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op 
bezoek. 
 
GEEFT JE DAN OP BIJ: 
Lex Kaptein               
 

E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 

 

BELANGRIJKE DATA 2019 

  
- Donderdag 25 april 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 23 Mei 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Zaterdag 25 mei 2019 
  Clubuitje ZooParc Overloon 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in uw agenda! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhJWC9O3aAhUKKuwKHZXdDewQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbonifatiushb.nl%2Fagenda%2F&psig=AOvVaw1-5PAlCPnhYIjjcBUwTBxQ&ust=1525586749122530
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Op 9 maart jl. zijn Tjerd en Astrid Kamphuis  
trotse ouders geworden van een zoon 

 

TIJMEN 
 

Het bestuur en leden feliciteren Tjerd en Astrid  
van harte met dit kostbare bezit. 
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 Ringen bestellen 2020 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau 
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de 
bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven: een week voor de definitieve 
inlevertermijn. 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de 
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per over-
schrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per 
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB 
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer doen. 
 

Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde  
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
Wenst u dat de ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra porto-
kosten erbij van € 3,00 per bestelling. 
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2020 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld wor-
den. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd worden. 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de ringen.  
De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. Alle vogels die 
in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Flora- en Fau-
nawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden 
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vo-
gelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vo-
gels (CITES bijlage A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plantensoorten). 
Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te downloaden waar 
u als kweker zich aan moet houden. 
Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u nog vragen 
kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris, Martin Versteeg. 

LET OP!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij  
het overmaken uw kweeknummer. 

Er worden alleen compleet 
ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2019 20-09-2019 20-01-2020 20-03-2020 

Uitlevering ná 01-10-2019 15-12-2019 01-04-2020 15-05-2020 
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April 2019                                                            25 

UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 25 April a.s. om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de  
Molenwei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Spreker Lou Megens (Paradijsvogel) 
9. Sluiting 
 

 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 
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