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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 
 

Het jaar 2020 is bijna voorbij en wat is het een triest jaar geweest. 

We hebben elkaar dit jaar maar drie keer kunnen ontmoeten (januari, februari en 

september). Niet alleen tijdens de ledenbijeenkomsten maar ook de babyshow en de 

tentoonstellingen hebben we elkaar gemist en dan niet alleen van onze vereniging maar 

ook die van de zusterverenigingen. En op het moment van het schrijven van deze 

nieuwsbrief is alles nog onzeker over wat 2021 ons gaat brengen. Natuurlijk hoop ik 

dat wij elkaar dan weer in goede gezondheid kunnen en mogen begroeten tijdens de 

jaarvergadering die gepland staat op donderdag 28 januari 2021.  

Tijdens deze jaarvergadering wordt ook de bestuursverkiezing gehouden en zoals u 

heeft gelezen in het clubblad van november 2020 en de bijgevoegde brief heeft 

Martin Versteeg, onze ringen-commissaris aangegeven zich niet herkiesbaar te 

stellen. Hier zijn wij, de rest van het bestuur van geschrokken. Want vindt 

tegenwoordig maar eens een nieuw bestuurslid. Dit wordt met de dag moeilijker, kijk 

maar eens om je heen. De ene na de andere vereniging (niet alleen vogelverenigingen) 

worden opgeheven of fuseren met elkaar en dat is niet uit weelde maar aan te kort 

aan bestuurders. Nadat ik dit gelezen had in een appje van Martin heb ik natuurlijk 

Martin direct gebeld en met hem een lang gesprek gehad. Met als laatste vraag “wil je 

er nog eens goed over nadenken”. Ook heeft Kees v/d Mark de telefoon gepakt en 

Martin gebeld met de vraag “Waarom?”. Kees heeft ook een lang gesprek met hem 

gevoerd en heeft dezelfde vraag gesteld als ik “wil je er nog eens goed over 

nadenken”. Ook heeft Kees een stukje ingezonden en dit kunt u verder in deze 

nieuwsbrief lezen. Nadat Martin alles op hem heeft laten inwerken en na de belofte 

van mijn persoontje de werkwijze van de “Ringen-materie” nog eens haarfijn uit te 

leggen op de komende jaarvergadering heeft Martin toegezegd dat hij er nog een 

periode aan vast wil plakken. Dus Martin blijft aan als onze Ringen-commissaris en 

daar zijn wij als bestuur hem erg dankbaar voor.  
 

Zoals bekend moesten wij, vanwege het corona-virus, onze Regionale Tentoonstelling 

cancelen. Ik denk, gezien de ernst van het virus, dat dit een wijs besluit is geweest. 

Maar je verheugt je altijd op deze week, althans ik wel en als deze dan wegvalt dan is 

dit toch heel vervelend. En dit druk ik zachtjes uit. Maar het kon niet anders, want de 

gezondheid van ons alle gaat immers voor. 

Gelukkig konden wij de Grote Verloting 2020 wel doorlaten gaan. Zeker nadat diverse 

leden meerdere boekjes hebben gekocht, onze hartelijk dank hiervoor.  



De trekking van deze Grote Verloting heeft zich voltrokken bij mij thuis en om er 

toch nog een officieel tintje aan te geven is de trekking gefilmd en deze staat op 

YouTube. De link om het filmpje te bekijken staat op onze website 

www.denachtegaalhjd.nl Tevens staat de trekkingslijst ook op de website. Maar voor 

de leden die geen internet of computer hebben heb ik de trekkingslijst verder in deze 

nieuwsbrief nogmaals vermeld. Alle prijswinnaars, zijn inmiddels al bekend en hebben 

de prijzen al opgehaald. Van harte gefeliciteerd. 
 

Nadat het bekend is geworden dat onze show gecanceld was zijn, buiten de leden die 

extra boekjes loten hebben gekocht, er ook leden die onze vereniging nog iets 

extra's, in de vorm van donaties, hebben toebedeelt.  

Hier zijn wij als bestuur ontzettend blij mee verrast. Ook deze gulle gevers willen wij 

hartelijk danken.  
 

Hierdoor is onze penningmeester zeer in zijn nopjes, want de inkomsten waren dit 

jaar magertjes maar de kosten gaan gewoon door. Hij hoopt dan ook in januari toch 

nog een financieel positief verhaal te kunnen laten zien. 
 

Contributie 2021 en kwekersadvertenties 2021: 

Wij hopen dat degene die de contributie 2021 en/of kwekersadvertentie 2021 nog 

niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk doen. Alvast bedankt. 
 

Whatsapp-groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam: 

Om volledig en snel op de hoogte te blijven is het verstandig om u aan te melden voor 

de whatsapp-groep van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Hier plaatsen wij, indien 

nodig, het laatste nieuws. U kunt zich aanmelden via onze website. 

Tevens wordt het laatste nieuws ook op onze website geplaatst. 
 

Hoe nu verder: 

Wij hopen, zoals eerder geschreven weer op donderdag 28 januari te kunnen starten 

met de Algemene Jaarvergadering en vanaf februari weer onze ledenbijeenkomsten 

kunnen houden met een spreker of iets anders interessants. 
 

Verder wil ik u allen toch in deze barre tijden fijne feestdagen wensen en laten we 

hopen dat 2021 ons weer meer vrijheid en gezondheid brengt. 
 

LET OP ELKAAR IN GOEDE GEZONDHEID 
 

Lex Kaptein, 

Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

 
 



Uitslag trekking Grote Verloting 2020 
v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam 

 
Trekking: Zaterdag, 31-10-2020 (16:00 uur) 
Waar: Wegens de corona maatregelen thuis bij de voorzitter, in het bijzijn van de sponsor 
Raymond Sluiter, penningmeester Teun v/d Waal, Nelly v/d Waal (film) en Aria Kaptein 
(foto’s). 
 
1e. prijs Accu Klopboormachine nr.: 333  
2e. prijs Luxe Keukenmachine nr.: 655 
3e. prijs Dinerbon (Grieks)  nr.: 1413 
4e. prijs Magnetron   nr.: 2217 
5e. prijs Sodastreamer            nr.: 1790 
 
Bent u in de prijzen gevallen dan kunt u contact opnemen met Lex Kaptein,  
Tel. 06-12616179 
 
 

 
Ingezonden stuk, 7 november 2020.  
 
Dit las ik in de bijlage van ons clubblad:  
" v.v. De Nachtegaal Heerjansdam" is op zoek naar een ringencommissaris. Wie HELPT?  
Aangezien ik sinds enkele dagen een nieuwe bril heb, moest ik dit toch een paar keer lezen!  
Ik dacht dat ik het mis had!  
Nu is mijn begrijpertje' aan het afnemen, want als je 80 jaar mag zijn gaat dit toch wel opspelen.  
Maar het was werkelijkheid: Martin stopt na ruim 10 jaar met het niet gemakkelijke puzzelwerk als 
ringen-commissaris.  
Maar dat is niet zo'n ramp als je "hoort' dat er al 8 kandidaten zich hebben gemeld, niet dus!  
Na een paar dagen dacht ik: 'ik ga Martin bellen'. En zogezegd zo gedaan. 
Na wat heen en weer gepraat, kwam het antwoord; ja, ja, daar ga je toch van achteruitlopen.  
Nu mogen jullie weten dat Martin een andere auto heeft en die moest toch eens uitgeprobeerd 
worden. En wat denk je... staat hij met de op tijd geplande ringen bij mij voor de deur. (NA 1 
oktober)  
Zo kan ik nog wel een paar leuke dingetjes opsommen zoals het op de valreep bestellen van 
ringen die zonder tegenspraak direct werden gehonoreerd!!!  
Maar nu verzaken: Martin joh, wat is dat nou wat je ons aandoet?? Jij die altijd naar beste weten 
en kunnen die ringenpuzzel heeft behartigd!  
Enkele leden waren wat ongeduldig (hij heeft geen namen genoemd).  
Maar helaas het werd Martin toch allemaal een beetje te veel en daar kan ik wel wat van begrijpen.  
Een ringencommissaris of bestuurslid offert veel Vrije tijd op aan ons aller hobby.  
Als er door wat voor oorzaak dan ook enige stagnatie ontstaat en wij op ringen zitten te wachten 
dan is dat niet zo leuk!  
Er is een datum gepland van verzending van de ringen maar... we kunnen allemaal weten dat het 
ook bij de Post.nl niet altijd even soepeltjes verloopt.  
 Leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam het volgende:  

1. Houd het gezellig en werkbaar met elkaar 
2. Wees zuinig op je bestuur 
3. Ga een paar weken later beginnen met de kweek 
4. Aan Martin: wij hopen joh dat je je beslissing nog eens tegen het licht houdt en blijf 

ringencommissaris met jouw kennis en ervaring!  
 
Kees van der Mark 
 


