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Verenigingsinfo 
 

 

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

Secretaris:        
Walter Rötgers 
Tel: 06-53140321        
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.: 06-53803641 
materialen@denachtegaalhjd.nl 
 

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

Kamer van Koophandel: 
KvK nummer: 24439391 
 

Ereleden: 
Joop van Vugt 
Lex Kaptein 
 

Contributie: 
Senioren leden (NBvV)  € 34,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 17,00 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. 
 

Aanmelden of opzeggen: 
Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u 
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen 
via onze website. Met in achtneming van ons  
Regelement. U vindt het reglement ook op  
onze website. 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

Algemeen E-mailadres: 
info@denachtegaalhjd.nl 
 

Website: 
www.denachtegaalhjd.nl 
 

WhatsApp-Groep beheerders:  
Danielle Entjes  
Martin Versteeg 
 

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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Beste vogelvriend, 
  

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is 2021 ook niet het jaar geweest waar 
wij op hoopte. 
Net als 2020 was het corona-virus weer de hoofdrolspeler. Tot mei 2021 moch-
ten en konden wij geen ledenbijeenkomsten organiseren. Dus voor de zomerstop 
viel ook dit jaar weer alles in duigen, maar in juni kwam er toch weer licht aan de 
horizon en toen hebben wij toch nog maar een extra ledenbijeenkomst georgani-
seerd. Dit was dan ook direct onze jaarvergadering. In de daaropvolgende maan-
den leek het erop dat het leven weer normaal (tussen haakjes) zou worden. We 
mochten weer meer en de babyshow, BBQ en de tentoonstelling werden voorbe-
reid. Al deze activiteiten konden doorgaan en met groot succes. Iedereen was 
blij dat we weer onze gefokte pracht weer konden laten zien aan het publiek.  
Tijdens de tentoonstelling op de dag van het opbouwen en het binnen brengen van 
de vogels werd het even spannend. We kregen een verontrustend telefoontje van 
gemeente Zwijndrecht, “Er is vogelgriep uit gebroken in Zeewolde en u moet uw 
activiteit stoppen”. Dat was schrikken maar na wat overleg met de gemeente kre-
gen we toch groenlicht om de tentoonstelling door te laten gaan. 
Maar vervolgens nam het corona-virus het heft weer in handen. De maatregelen 
werden weer in november weer aangescherpt en zo vielen bij onze zustervereni-
gingen de tentoonstellingen weer in het water. De meeste tentoonstellingen wer-
den gecanceld en niet alleen de tentoonstellingen maar ook alle andere activitei-
ten werden gecanceld of in aangepaste vorm gehouden. 
Triest allemaal, want alle contacten die we dan met elkaar hebben worden weer 
van ons afgenomen door dit hardnekkig virus.  
Tijdens het schrijven van dit voorwoord zitten we in een lockdown en hoe en wan-
neer we hier weer uitkomen is nog niet bekend. Dus ook onze eerste ledenbijeen-
komst (jaarvergadering) op 27 januari a.s. is nog allesbehalve zeker of die door 
kan/mag gaan. Houd u daarom onze website, facebook en de Whatsapp in de ga-
ten.  
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Als het Corona-virus het toelaat willen wij toch het komende jaar u een gevari-
eerd programma aanbieden en daarom heeft het bestuur niet stil gezeten. Wij 
proberen om 2022 toch weer tot een succes te maken. Zo worden voor de leden-
bijeenkomsten weer aantrekkelijke sprekers uitgenodigd en met aantrekkelijk 
bedoel ik leerzame. Ook de Babyshow/BBQ, verenigingsuitje en een Bijzondere 
tentoonstelling staan weer gepland. En wij hebben een optie genomen om de 
Jeugddistrictsdag naar Heerjansdam te halen. 
 

Ledenbestand; Het afgelopen jaar hebben wij 16 nieuwe leden in mogen schrij-
ven. Dit is zoals u begrijpt een enorm aantal waar wij blij mee zijn maar dit komt 
omdat helaas onze zustervereniging uit Puttershoek genoodzaakt was om de ver-
eniging op te heffen per 31-12-2021. Net als bij zoveel verenigingen is dit geko-
men omdat er geen nieuwe bestuursleden gevonden konden worden. Triest, maar 
dit fenomeen komt bij alle soorten verenigingen voor.  
Wij willen alle nieuwe leden van harte welkom heten en hopen dat ze zich snel 
thuis voelen bij onze vereniging. 
Helaas zijn er ook drie leden die zich per 31-12-2021 bedankt hebben als lid bij 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Ook heeft ons het bericht bereikt dat Cor Kra-
nendonk, ons langst zijnde lid, is overleden. Cor was 58 jaar lid van onze vereni-
ging. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  
 

Contributie 2022; Er zijn nog diverse leden die zijn/haar contributie 2022 en/
of kwekersadvertentie nog niet hebben betaald daarom een vriendelijk verzoek 
dit zo spoedig mogelijk te doen. Vergeet a.u.b. uw kweeknummer niet te vermel-
den bij uw betaling. 
 

Financieel; U zult begrijpen dat ook 2021 weer een financieel bijzonder jaar is 
geweest. Toch zijn wij zeker niet ontevreden met het resultaat wat we toch heb-
ben behaald. Dit natuurlijk dankzij u die de vereniging een warm hart toe dragen 
en een extra financiële steun hebben gegeven. Mede namens het voltallige be-
stuur onze hartelijk dank. 
 

Om alles weer tot een succes te maken hebben wij u hard nodig en daarom willen 
wij u ook een goed kweekseizoen toewensen zodat wij uw vogels kunnen bewonde-
ren op één van deze activiteiten. Want een Babyshow en/of Bijzondere tentoon-
stelling zonder vogels is natuurlijk niets. 
 

Verder hopen wij dat wij u het komend jaar regelmatig op onze ledenbijeenkom-
sten mogen begroeten. Op deze avonden kunt u de juiste contacten leggen en u 
steekt er altijd wat van op. 
 

DUS HOPELIJK GRAAG TOT SNEL 
EN LET OP ELKAAR EN HOUD HET GEZOND. 

 

Namens het bestuur, 
Lex Kaptein. 
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'Maagdelijke geboorten'  
doen zich voor bij Californische condors 

De sterk bedreigde Californische condor kan zich voortplanten door parthenogenese, 
zonder dat de eieren bevrucht zijn. Genetische testen hebben bevestigd dat twee 
mannelijke kuikens die respectievelijk in 2001 en 2009 geboren werden uit onbe-
vruchte eieren, enkel verwant zijn aan hun moeders en niet aan een mannetje. Dat 
staat in een nieuwe studie onder leiding van de San Diego Zoo Wildlife Alliance.  

Het is de eerste keer dat parthenogenese - ongeslachtelijke voortplanting - bij Califor-
nische condors is vastgesteld.  
Het fenomeen kan voorkomen bij een aantal andere soorten, zoals haaien, kevers, 
bladluizen, slangen, hagedissen en waarschijnlijk ook bij komodovaranen.  
Bij vogels is het eerder zeldzaam en komt het doorgaans enkel voor als vrouwtjes 
geen toegang hebben tot mannetjes. In dit geval hadden de beide moeders zich ech-
ter al eerder voortgeplant met mannetjes en 34 kuikens voortgebracht, en elk vrouw-
tje was in een kweekcentrum ondergebracht met een vruchtbaar mannetje op het 
ogenblik dat ze de eieren produceerden door parthenogenese, dus zonder seks. 
 
De onderzoekers zeggen dat ze geloven dat dit het 
eerste geval is van ongeslachtelijke voortplanting bij 
een vogelsoort waarbij het vrouwtje toegang had tot 
een mannetje.  
"Deze bevindingen roepen de vraag op of dit ook on-
opgemerkt zou kunnen voorkomen bij andere soor-
ten", zei Oliver Ryder, mede-auteur van de studie en 
hoofd instandhoudingsgenetica bij de San Diego Zoo 
Wildlife Alliance.   
Die non-profitorganisatie beheert de San Diego Zoo 
and Safari Park en was en is betrokken in het kweek-
programma dat de condors behoed heeft voor uitster-
ving.  
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Bijna uitgestorven 
De Californische condor (Gymnogyps californianus) is een zogenoemde gier van de 
Nieuwe Wereld en met een vleugelspanwijdte van zo'n drie meter de grootste landvo-
gel in Noord-Amerika.  
 
Ooit leefde de soort in het Zuidwesten van de VS - de staten Arizona, Colorado, New-
Mexico, Nevada, Utah en Zuid-Californië - en langs de westkust, maar in de jaren 80 
leefden er nog slechts 22 exemplaren in het wild. 
De Amerikaanse regering liet die overgebleven exemplaren vangen en in de San Die-
go Zoo and Safari Park en de Los Angeles Zoo plaatsen voor een kweekprogramma.  

 
Nu zijn er opnieuw meer dan 500 Californische 
condors, waaronder meer dan 300 die in het wild 
zijn uitgezet in Californië, Arizona, Utah en in de 
deelstaat Baja California in Mexico.  
 
De ongeslachtelijke voortplanting werd ontdekt tij-
dens een grootschalige test van genetisch materi-
aal dat in de loop van tientallen jaren verzameld 
werd van condors, zowel levende als dode exem-
plaren, in kweekprogramma's en in het wild. "Van 
de 467 mannelijke Californische condors die getest 
werden in de verwantschapsanalyse, was er geen 
enkel mannetje dat in aanmerking kwam als de po-
tentiële vader van de twee kuikens", zegt de stu-
die.  
Californische condors kunnen wel 60 jaar oud wor-
den, maar de twee mannelijke kuikens in kwestie 
waren ziekelijk. Een van de twee stierf toen hij nog 
geen twee jaar oud was, de andere leefde minder 
dan acht jaar.  
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Vogels in de winter. 
 

In de winter is de roodborst misschien wel één van de 
vaste bezoekers in uw tuin of balkon. Iedereen zorgt 
dan ook in de winter voor onze buitenvogels. Helaas 
hebben de buitenvogels hun eigen manier van voedsel 
verzamelen, daarom zijn er in de winkel verschillende 
soorten van voedselbollen en pinda’s te koop.  
Dus daar hoeft u niet meer aan te denken, desondanks, 
is dat beetje vet van de vetbol in de winter erg belang-
rijk. U hangt deze op een plaats waar de kat van de bu-
ren niet bij kan. Daarnaast kunt u nog een sneetje 
brood of overgebleven cake in kleine stukjes strooien. 
Drinkwater of badje niet verstrekken als het vriest, lede-
maten kunnen dan bevriezen, een appeltje is beter.  
 

10 tips op en rijtje:  
 

1.  Voer vogels niet eerder dan bij aanvang van de winter, vorst en sneeuw.  
2.  Strooi voor soorten als roodborst, winterkoninkje wat voer op de grond.  
3.  Voer niet te veel in een keer, strooi meerdere keren per dag.  
4.  Geef geen voedsel waar zout in is verwerkt.  
5.  Geef geen voedsel dat snel bevriest en snij fruit niet in stukjes,  
      maar geef een hele appel op een lange spijker.  
6.  Geen boter of margarine deze werken laxerend, geef vetbollen/ringen enz.  
7.  Als er sneeuw ligt, geen water verstrekken de vogels gebruiken dan de sneeuw.  
8.  Vergruis als het vriest ijsblokje als drinkwater.  
9.  Verstrek drinkwater zo dat de vogels er niet in kunnen baden, waterflesjes te 
 koop in de dierenwinkel.  
10. Met voeren gaan minderen naarmate de winter verdwijnt en in maart stoppen. 

Vogels zullen uw tuin ook daarna blijven bezoeken, zij zijn immers vertrouwd met 
u geraakt. 
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RINGEN NIEUWS 
Wij hebben het er tijdens diverse ledenbijeenkomsten 
al regelmatig over gehad. De ringenbestellingen gaan 
vanaf 1 april 2022  veranderen, niet meer via onze 
ringencommissaris maar vanaf 1 april 2022 moet u 
ze, met of zonder hulp van onze ringencommissaris, 
zelf bestellen. U krijgt de ringen dan ook niet meer via 

onze ringen-commissaris thuis maar worden door de N.B.v.V. naar u opgestuurd. 
 

Wij wilde u de brief die Martin heeft ontvangen van de NBvV niet onthouden zodat u 
alvast op de hoogte bent van wat er allemaal gaat veranderen en de reden van deze 
veranderingen. 
 

Dus lees de hier de onderstaande brief goed en blijf ook het nieuws volgen op de 
website, in het  bondsorgaan “Onze Vogels” en in de komende nieuwsbrieven van de 
NBvV 
 

Geachte ringencommissaris,  
 

Er gaat begin 2022 veel veranderen in de bestelling, productie en levering van onze 
ringen. Daarover informeerde het hoofdbestuur zaterdag jl. de Bondsraad en overi-
gens circuleerden er hier en daar al wat geruchten over dit onderwerp. Uiteraard 
gaan wij daar binnenkort via Onze Vogels over communiceren,  maar gezien de de-
cennialange intensieve en goede samenwerking tussen u en het bondsbureau ben ik 
van mening dat u, nu e.e.a. openbaar is, de eerste hoort te zijn die hiervan op de 
hoogte gebracht wordt. Het zou binnen onze uitstekende relatie niet passend zijn 
binnen als u zonder het naadje van de kous te weten via de tamtam over de veran-
deringen moet vernemen. Ik wil u dus graag tijdig en uitgebreid informeren.  
 

Daarom deze brief.  
 

Wat gaat er veranderen?  
 

Ten eerste zal het bondsbureau per 1 april (de datum vanaf wanneer de ringen voor 
2023 besteld kunnen worden) stoppen met het zelf maken van de ringen.  
Onze eigen productie maakte de  NBvV als vereniging uniek in de vogelwereld. Wij 
hebben daar onze eigen machinerie, middelen en personeel voor, dus we nemen 
met pijn in het hart afscheid van deze bijzondere situatie. Echter: machines zijn duur 
en moeten tegen enorme investeringen vervangen worden, het aantal bestelde rin-
gen loopt langzaam maar gestaag terug (evenals het ledenaantal), alle bijkomende 
kosten stijgen, etc. Daarnaast verwachten onze "klanten" steeds vaker service die wij 
met de huidige apparatuur niet kunnen leveren.  
Om een lang verhaal kort te maken: om bedrijfseconomische- en moderniseringsre-
denen stoppen we als producent. Inmiddels hebben wij een bedrijf gevonden die dat 
voor ons gaat doen en wij  hebben er na diverse testen en onderhandelingen alle 
vertrouwen in dat zij dit naar behoren kunnen en dat wij kwalitatief goede ringen kun-
nen blijven leveren. Met ingang van genoemde datum leveren wij zowel voor gewone 
ringen als ringen voor beschermde soorten alleen nog volledig gekleurde ringen, 
RVS-ringen en de zelden bestelde grote aluminium ringen. Het onderscheid tussen 
alleen aan de buitenkant gekleurde ringen en volledig geanodiseerde ringen vervalt 
dus. De sporadisch bestelde kunststof ringen komen te vervallen, dit mede omdat 
COM die ook niet langer toestaat op tentoonstellingen.  
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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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Ten tweede veranderen wij de bestelwijze. Steeds vaker vragen leden (en trouwens 
ook ringencommissarissen!) ons om een meer bij de huidige tijd passende wijze van 
bestellen. Men wil als kweker rechtstreeks bestellen, betalen en de ringen gewoon 
thuisgestuurd krijgen — en dit laatste het liefst binnen een veel kortere tijd dan met 
de huidige bestelrondes het geval is. Die bestelrondes zijn er nu juist om binnen onze 
huidige beperkte mogelijkheden de bestelde ringen te kunnen maken. Dat is nu niet 
langer nodig, dus dit is hét moment om ook de bestelwijze te veranderen.  
Vanaf de genoemde datum zal ieder individueel lid zelf in kunnen loggen, bestellen 
en betalen. U mag dat gerust vergelijken met de gang van zaken in de gemiddelde 
webwinkel.  
 

Ten derde wijzigen we daaropvolgend ook de aflevering van de ringen.  
De bestelde ringen worden dan ook naar het opgegeven adres verzonden en de be-
steller ontvangt een mail waarmee hij/zij de verzending kan volgen. Dit laatste omdat 
(en daar vertel ik u niets nieuws mee) de kwaliteit van verzending via de "gewone 
post" steeds vaker te wensen overlaat en men ringen niet ontvangt. Vooral bij cultuur-
ringen geeft dat regelmatig grote problemen. Dat gaan we middels "track & tracé" op-
lossen. Om reden van de u bekende internationale afspraken mogen wij voor 01 okto-
ber bestelde ringen niet eerder dan op die datum afleveren, maar alle daarna bestel-
de ringen zullen binnen een maand (de tijd die wij nodig hebben voor verwerking, pro-
ductie, administratie en verzending) naar de besteller verzonden worden. De bestel-
rondes zullen dus vervallen.  
Wel blijft de mogelijkheid om tussentijds spoedbestellingen te doen — daarvan be-
draagt de verwerkingstijd maximaal 14 dagen).  
 

Is dit nu het einde van de functie van de ringencommissaris binnen de vereni-
ging?  
Het antwoord hierop mag duidelijk zijn: NEE! Het is zeker niet zo dat u namens ons 
bedankt wordt voor bewezen diensten en we u daarmee het bos insturen.  
Zoals u en ik maar al te goed weten bestaat uw functie niet alleen uit het administra-
tief verwerken en verdelen van de huidige bestellingen vanuit uw vereniging. Dat zijn 
overigens de taken waarover wij vaak signalen krijgen dat u het gedoe daaromheen 
in de loop der jaren ook wel bezwaarlijk bent gaan vinden en welke wij dus nu gaan 
overnemen. Maar vaak hebben leden vragen over de ringen, de ringmaat, hoe het zit 
met beschermde soorten en hoe eigenlijk de ring aan de vogel gaat. Daarnaast zullen 
oudere leden in het begin wellicht problemen hebben met online bestellen, terwijl het 
toekomstige systeem in feite een vereenvoudigde versie is van het systeem waar u al 
jaren vertrouwd mee bent. De ringencommissarissen zijn altijd een goede schakel ge-
weest tussen ons en veel van de leden en dat moet zo blijven.  
In mijn beleving verandert de functie van ringencommissaris dus van een "regelaar' 
naar die van een ervaren "adviseur" (of zo u wilt: een vraagbaak/helper) voor de le-
den van een vereniging. Uw expertise is zeker nodig en u kunt daarvoor altijd op on-
dersteuning vanuit het bondsbureau blijven rekenen! 
 

Zoals eerder vermeld zullen wij vanaf januari nog uitgebreid over de veranderingen 
communiceren. In maart plaatsen wij een duidelijke handleiding voor de leden en ui-
teraard zal ik u die voorafgaand aan publicatie al toesturen, zodat u voorbereid bent.  
 

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben. En zoals dat voor 
al onze contacten geldt: u weet ons te vinden in geval van vragen!  
 

Hans van der Stroom, Hoofd bondsbureau NBvV. 
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BELANGRIJKE DATA 2022 

 

 
- Donderdag 27 Januari a.s. 
 Jaarvergadering 
 
- Donderdag 24 Februari a.s. 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer alvast in uw agenda! 
 

LEDENBESTAND 
We hebben de afgelopen tijd weer diverse nieuwe leden in mogen schrijven. 
Hierdoor is ons leden bestand gekomen op 67 leden (incl.1 jeugdlid en 3 gastleden) 
Wij willen deze leden van harte welkom heette bij v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

 

7RYT Hoekman R.M.     Puttershoek 
3UDM Slooter M.     ‘s Gravendeel 
9RYT Bosch v/d Y mevr.    Oud-Beijerland 
4VBL Hoff v/d L.     Oud-Beijerland 
EN95 Bergmans P.J.C.    Klaaswaal 
1SBW Schipper P.     Oud-Beijerland 
VP72 Kraak C.      Numansdorp 
5HUM Huisman A.T.     Strijen 
7NGB Reedijk W.     Strijen 
4JPM Boer den A.     ‘s Gravendeel 
MK14 Boer den C.G.    ‘s Gravendeel 
 
 
 
 
 
 
De volgende leden hebben zijn/haar lidmaatschap opgezegd per 31-12-2021 
 

3PBE Plaizier W.L.     Heerjansdam 
DV04 Stoop A.      Hendrik-Ido-Ambacht 
9JWS Vermeer  G.     Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Op 8 november 2021 is dhr. Cor Kranendonk ( AJ91) overleden. 
Cor was met zijn 58 jarig lidmaatschap het langste lid van onze vereniging. 
Wij wensen de nabestaande heel veel sterkte met dit verlies. 
 

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


 

Januari 2022                            20 

ATTENTIE! ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij het invullen van alle formulieren duidelijk schrijven. Het komt 
vaak voor dat wij de door u ingeleverde formulieren niet altijd even duidelijk 
kunnen lezen. Hierdoor kunnen er foutieve bestellingen geplaatst worden, te 
denken valt aan uw ringenformulier. 
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie, ringen of andere betalingen gaat, het is voor de 
penningmeester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 
 
 

KASCONTROLECOMMISSIE 
  
De kascontrolecommissie bestaat bij onze vereniging uit drie personen, 
die geen zitting hebben in het bestuur. 
 

Dit jaar bestaat deze commissie ook uit drie leden. 
Ieder jaar is er één aftredend. Wilt u ook eens in deze commissie plaats-
nemen, voor drie jaar, één avond in het jaar, stelt u zich dan op de ko-
mende jaarvergadering beschikbaar voor 2022. 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2022 is al weer gestart. Wilt u zo vriendelijk zijn om, als u dit 
nog niet heeft gedaan, uw contributie voor 2022 over te maken naar onze 
penningmeester met vermelding van uw kweeknummer. Alvast hartelijk 
dank. 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v. "De Nachtegaal", Poortugaal 
  

Senioren  € 34.00 p/j 
Jeugd  € 17.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 27 januari 2022 zal er, als dit mogelijk is, een Algemene 
Jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden 
aftredend, en dit jaar zijn dit: 
 

Secretaris: Walter Rötgers (herkiesbaar) 
Materialencommissaris: Raymond Sluiter (herkiesbaar) 
 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfuncties van  
secretaris of Materialencommissaris kunnen zich schriftelijk opgeven 

t/m 10 januari 2022 bij onze secretaris (niets binnen gekomen). 
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 Ringen bestellen 2022 
 

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– en in welke 
"ronde" de ringen besteld worden  
 

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 rin-
gen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00 
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.  
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2022 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.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 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering    
Donderdag  24 februari 2022  Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  24 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Regionale  
        Babyshow en Bijzondere Tentoonstelling / WVTTK 
 

Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 
 

Clubuitje 
Zaterdag    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00 tot 15:00 uur. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. Vogels inbrengen van 8:30 
tot 9:30 uur, aanvang beoordelingen door keurmeesters om 10:00. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  Prijsuitreiking om 15.30 uur. 
Bij LR & PC De Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

Vanaf augustus vindt u de inschrijfformulieren voor de Bijzondere tentoonstelling op de web-
site: www.denachtegaalhjd.nl 
 

Alles onder voorbehoud 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-groep en facebook 
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 UITNODIGING 
Onder voorbehoud, let op de website, 
Facebook en/of de Whatsapp-groep  

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 
(jaarvergadering), die gehouden zal worden op donderdag 27 januari 
2022 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. Jaarverslag 2021, Secretaris 
7. Jaarverslag 2021, Ringencommissaris 
8. Jaarverslag 2021, Penningmeester  
9. Verslag Kascontrolecommissie 2021 
10. Benoeming Kascontrolecommissie 2022 
11. Bestuursverkiezing 
12. Huldiging Jubilaris 
13. Rondvraag 
14. Wat verder ter tafel komt, plus een hapje en een drankje 
15. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws meldt je dan aan. 

 

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal  
Heerjansdam opgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl 
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