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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.: 06-14610750              
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 geplaats 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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EEN HEEL GELUKKIG EN VOORAL EEN GEZOND 2019 
 
Beste leden, 
 

Namens het bestuur wil ik u en uw familie vanaf deze plaats een gelukkig maar 
vooral een gezond 2019 toewensen. 
 

Wij kunnen als vereniging weer terug kijken op een gezellig en rustig jaar.  
De ledenbijeenkomsten zijn redelijk bezocht, dit mag/kan natuurlijk altijd beter.  
Ons jaarlijks terugkomend clubuitje, dit jaar naar Best Zoo in Best, is ook weer 
in goede aarde gevallen en niet te vergeten hebben we een leuke en gezellige ten-
toonstelling mogen organiseren. 
Natuurlijk zijn er, in zo’n jaar, ook altijd dieptepunten en zo ook bij v.v. De Nach-
tegaal Heerjansdam. In de maand mei werden wij dan ook geheel onverwachts op 
geschrikt door het plots overlijden van onze beschermvrouwe mevr. Kruithof van 
Oorschot.  
Later mocht blijken dat zij ons een warm hart toe droeg en ons niet vergeten 
was. Om haar in onze gedachten te houden hebben wij als dank voor al die jaren 
dat zij ons gesteund heeft de wisselbeker “De Bep Kruithof bokaal” in het leven 
geroepen. Deze bokaal is een jaarlijks terugkerende prijs voor de hoogst gewaar-
deerde vogel op onze tentoonstelling. Deze beker is door Wilma en Hans Gerrit-
se, familie van mevr. Kruithof van Oorschot, voor de eerste keer uitgereikt aan 
Bert Lankhuijzen.  
 

Ook dit jaar zal het bestuur er weer alles aan doen om voor u de contactavonden 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken door middel van een diversiteit aan sprekers 
uit te nodigen. En zoals u wellicht al weet of gelezen heeft zijn wij verhuisd. En 
niet alleen met onze activiteiten maar ook met ons materiaal. Wij hebben een 
nieuw onderkomen gevonden bij de LR & PC de Develruiters aan de Molenwei 3 te 
Heerjansdam. Wij krijgen daar niet alleen een schitterende vergaderzaal maar 
ook de gelegenheid om onze tentoonstellingen- en Babyshow te organiseren.  
En niet te vergeten ons materiaal staat nu op loopafstand van onze zaal. Natuur-
lijk wil ik dan ook langs deze weg de gemeente Zwijndrecht en vooral Diervoe-
dersbedrijf W.L. Plaizier hartelijk bedanken voor de gastvrijheid van de afgelo-
pen jaren.  
Tevens zullen wij ook dit jaar weer diverse activiteiten organiseren zoals; een 
gezellig uitje, een Babyshow en natuurlijk ons paradepaardje een Regionale ten-
toonstelling.  
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 Regionale 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 IK ZIE U GRAAG OP 31 JANUARI A.S. OP ONZE NIEUWE LOCATIE 
OM SAMEN MET U HET GLAS TE HEFFEN OP HET NIEUWE JAAR. 

 

Namens het bestuur, 
Lex Kaptein. 
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Notulen van donderdag 29 november 2018  
 

     Er waren ongeveer 14 leden aanwezig incl. bestuur. 
 

1. Opening 
De secretaris opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom.  
Lex, de voorzitter, was verhinderd vanwege 5 jubilarissen die lid zijn van Witroka. 
Lex zou die avond iets later aanschuiven. De secretaris had die avond weinig 
punten op de agenda staan. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen van september. 
 

3. Ingekomen stukken 
De voorbereidingen voor de Wereldkampioenschappen in Zwolle zijn in volle 
gang.   
Op de jaarvergadering is er een enquête van de NBvV in te vullen wat over  het 
blad ”Onze Vogels” gaat. 
 

4. Mededelingen 
Vanaf  januari 2019 gaat De Nachtegaal verhuizen naar de Develruiters in Heer-
jansdam, Molenwei 3. Daar hebben wij een vergaderruimte, een tentoonstellings-
ruimte en een grote zeecontainer ter beschikking voor de opslag van alle spullen 
die wij nodig hebben voor de t.t. en Babyshow 
In ons midden was ook Wim v.d. Waal, die 40 jaar lid van de NBvV is. Hij kreeg 
van Lex een speldje en de koffer set van de grote verloting.  
 

5. Ledenbestand  
Ook dit jaar hebben wij er weer een lid bij kunnen schrijven bij de vereniging. 
Wij heten A. Frijters uit Rotterdam welkom bij De Nachtegaal. 
 

6. Terugblik tentoonstelling 
We kunnen terugkijken op een goed verloop van de Regionale tentoonstelling.  
Er waren mooie prijzen voor het Rad van Avontuur. Er was één minpuntje, er wa-
ren maar 220 vogels aanwezig. 
 

7. Bestuursverkiezing  
Tijdens de algemene jaarvergadering 2019 hebben we ook dit jaar weer een  
bestuursverkiezing.  
Raymond Sluiter aftredend en herkiesbaar. 
Walter Rötgers aftredend en herkiesbaar. 
 

8. Rondvraag  
Vraag van Jaap Zuydeweg; of we nog met de vereniging naar  de  
Wereldkampioenschappen (COM) in Zwolle gaan.  
Jolanda Wendrich gaat kascontrole 2018 doen. 
Danielle Entjes is kampioen geworden in Spijkenisse. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen welthuis.  
 
Notulant Walter Rötgers 
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We gaan inderdaad verhuizen.  
 

Waarom gaan we verhuizen? Net voor onze Regionale Tentoonstelling kregen wij het 
verzoek van Wouter Plaizier om uit te kijken naar een andere locatie voor ons materi-
aal. Het Diervoeders bedrijf blijft gelukkig nog steeds groeien en de ruimte waar onze 
materiaal opgeslagen ligt hebben ze hierdoor hard nodig. 
Natuurlijk was dit even schrikken voor ons. Wat nu!!, waarheen!!. 
Na wat gelobbyd te hebben werden we door Bernard Wolters (Dorpsraad) getipt om 
eens bij de Manage van de Develruiters te gaan kijken. 
Zo gezegd zo gedaan en na een goed gesprek met de voorzitter en de secretaris van 
de Develruiters hebben we een Intentieverklaring opgesteld en ondertekend om een 
samenwerkingsverband aan te gaan. Dit niet alleen voor ons materiaal, waarvoor we 
een schitterende 40 ft container tot onze beschikking krijgen, maar ook voor onze an-
dere activiteiten. 
De Develruiters beschikt over een schitterende kantine met een complete bar en keu-
ken. In deze ruimte gaan we vanaf onze komende jaarvergadering en onze ledenbij-
eenkomsten houden maar ook onze Babyshow en tentoonstelling kan daar gehou-
den worden.  Zo krijgen we alles, materiaal en activiteiten, onder 1 dak.  
 

Het verhuizen van ons materiaal zal in twee weekenden gerealiseerd worden. Op 
vrijdag  18 januari a.s. zal bij Plaizier het materiaal op pallets gezet worden en de 
stelling afgebroken gaan worden. Waarna op zaterdag 19 januari a.s. de stelling 
weer opgebouwd zal worden in de container bij de Develruiters. Vervolgens zal een 
week later, op zaterdag  26 januari a.s. het materiaal overgebracht worden naar de 
Develruiters. 
U begrijpt dat het bestuur dit niet alleen wil en kan doen, dus heeft u tijd om ons te 
komen helpen dan horen wij dit graag. 
U kunt dit doorgeven via ons bekende E-mailadres of even bellen naar de voorzitter 
Lex kaptein 06-12616179. 
 

Dus let op! Onze eerst volgende ledenbijeenkomst / jaarvergadering is dus aan 
de Molenwei 3 te Heerjansdam. De accommodatie van de Develruiters ligt ach-
ter de voetbalvelden van  Heerjansdam, 

 
Nieuw adres: 

L.R. & P.C. ‘de Develruiters’ 
Molenwei 3 

2995 BL Heerjansdam 
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DE RIVIERENCUP 2018 
 

Deze vogelshow werd georganiseerd door v.v. De Voliere uit Dordrecht en is ge-
speeld op 7 en 8 december 2018. Met 245 vogels van 35 inzenders een redelijk aan-
tal en met 4 keurmeesters op de vrijdagochtend waren ze netjes op tijd gereed voor 
de opening. v.v. De Voliere en de vrijwilligers die hierbij hebben geholpen, verdienen 
een super pluim omdat toch maar even in 1 dag tijd geklaard moest worden. 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam was jammer genoeg maar met 8 vogeltjes van 2 in-
zenders aanwezig. Hierdoor werden wij op 1 na de laatste plaats beland. 
 

Wie heeft er gewonnen:  
Arjan van Bruchem van A20 (Ameide) won het BONDSKRUIS met 95 punten en  
tevens de standaard voor mooiste kanarie. Bij de Tropen was deze voor Marcel Ven-
derbos uit Spijk met een Zebravink met 94 punten. Mooiste Europese Cultuur vogel 
had Marinus v.d. Net met een Baardmannetje van 93 punten. Mooiste Parkiet was 
voor H.W. de Jager uit Sliedrecht met een Lori van de Blauwe Bergen met 94 pun-
ten. Mooiste Stam had Paul van Drommelen uit H.I. Ambacht met Spitsstaartamadi-
nes met 359 punten en bij de Stellen won Johan Los uit Zwijndrecht met 185 punten 
met de Gouldamadine.  Mooiste JEUGD vogel had Daniëlle van Bruchem uit 
Schoonhoven met een Ceresamadine en mooiste OK vogel was van Gerrit v.d. Lin-
den met een Japanse Nachtegaal met 93 punten. 
Het aangewezen vogel klassement werd gewonnen door J.C. van Bieren uit Nieuw 
Lekkerland en Gerard Nieuwburg uit Zwijndrecht met 93 punten. 
 

Het individueel klassement zag er als volgt uit: 
1. 465 punten A. van Bruchem CF37 VVV bon van € 40,- 
2. 465 punten A. Venderbos PH85 VVV bon van € 30,- 
3. 461 punten M. Venderbos W230 VVV bon van € 20,- 
4. 460 punten J.C. Bieren 5TPD waardebon van € 10,00 
5. 459 punten M.v.d. Net 7MRU waardebon van € 10,00 
6. 458 punten J. Loomeijer 4TMJ waardebon van € 10,00 
7. 457 punten H.W. de Jager 3TXS waardebon van € 10,00 
8. 456 punten J.J. Los 9KYE waardebon van € 10,00 
9. 455 punten Jan van Oosten FJ59 waardebon van € 10,00 
10. 455 punten Albert Schild 2GAW waardebon van € 10,00 
 

Het verenigingsklassement zag er als volgt uit: 
1. 926 punten: v.v. Gorinchem E & O Gorinchem 
2. 924 punten: v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht 
3. 924 punten: v.v. Ons Genoegen Ameide 
4. 919 punten: v.v. De Voliere Dordrecht 
5. 913 punten: v.v. De Vogelvriend Sliedrecht 
6. 732 punten: v.v. De Leeuwerik Nw. Lekkerland 
7. 709 punten: v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
8. 448 punten: v.v. De Edelzanger Groot Ammers 
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Districtstentoonstelling 2018 in Maasland 
 
De Districtstentoonstelling 2018 werd gehouden in Maasland en voor de eerste 
keer georganiseerd door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland i.s.m.  
De Maaslandse vogelvereniging. 
Op deze show waren 937 vogels door 101 inzenders samengebracht. Een mooi re-
sultaat en omdat het aantal onder de 1000 vogels is gebleven is er niemand ge-
vraagd enkele vogels minder te brengen. 
Helaas was v.v. De Nachtegaal Heerjansdam slecht vertegenwoordigd, maar 3  
leden van onze club waren goed voor 10 vogels. 
Van de 3 inzenders is alleen Teun v/d Waal in de prijzen gevallen. Hij is met een 
Bruinoorparkiet kampioen geworden met 94 punten en hij heeft met een Groen-
wangparkiet (93 punten) zilver behaald. Met 5 ingezonden vogels geen slecht re-
sultaat, gefeliciteerd. 
Wat betreft de show is het in het algemeen goed verlopen. Zowel het inbrengen 
als het uitkooien liepen best wel voorspoedig. Natuurlijk zijn er altijd puntjes 
voor verbetering maar dat zal altijd zo blijven.  
De volgende Districtstentoonstelling zal gehouden worden in Hellevoetsluis.  
De stichting is dan te gast bij v.v. De Vogelvriend in Hellevoetsluis. Laten wij als 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam daar a.u.b. met meer inzenders en vogels aanwe-
zig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie en/of foto’s; 
www.sdzh.nl 
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De Roodkeelsialia  
 
Algemene omschrijving 

De Roodkeelsialia – Sialia sia-
lis is één van de drie soorten 
sialia’s die op het noordelijk 
halfrond van het Amerikaanse 
continent te vinden zijn. De an-
dere twee soorten zijn de 
blauwkeelsialia – Sialia mexi-
cana en de bergsialia – Sialia 
currucoides. Sialia’s zijn ver-
want aan de lijsters (Turdidae). 
Van de drie soorten is het ver-
spreidingsgebied van de rood-
keelsialia, waarvan 5 onder-
soorten bekend zijn, het 
grootst. Het hele oostelijke 

deel van noord Amerika zijn ze te vinden. In het broedseizoen trekken deze sialia’s 
door tot noord Canada om te nestelen. Na het broedseizoen trekken ze weer zuid-
waarts tot halverwege de Verenigde Staten. Hier overwinteren ze ook. 
In gevangenschap zijn het sterke vogels die goed opgewassen zijn tegen ons Euro-
pese klimaat. Een verwarmd nachthok is niet noodzakelijk. Wel hebben ze minimaal 
een plaats nodig waar ze kunnen schuilen gedurende de koudste maanden van het 
jaar. Zelfs gedurende afgelopen winter kwamen de vogels alleen in het nachthok om-
dat ik daar de voederbakjes had staan. 
 

Geslachtsonderscheid 
Het verenkleed van de man is van onderen roestbruin met grijze vlekken en een ro-
de borst, terwijl de bovenzijde van de kop, de rug en de staart prachtig blauw zijn. 
Lengte varieert tussen 14 - 19 cm. 
 

Specifieke kenmerken 
Roodkeelsialia’s zijn buiten de broedtijd verdraagzame vogels, maar in de broedtijd 
verdedigen zij hun territorium fel. Met name vogels met overeenkomstige kleuren in 
het verenpakje zien ze als rivalen. Oppassen dus! De vogels zijn in tegenstelling tot 
de vogels die ik in het verleden hield, heel erg verdraagzaam tegenover elkaar. Je 
kunt het zelfs ‘lief’ noemen. Regelmatig zag ik dat de man de pop een krekel of een 
witte meelworm aanbood. Sialia’s broeden in de vrije natuur in natuurlijke boomhol-
ten, maar een verlaten spechtenhol voldoet ook prima. In cultuurgebieden maken zij 
dankbaar gebruik van de nestkasten die mensen voor deze vogels ophangen. In tui-
nen zijn het algemene en graag geziene vogels doordat zij nogal wat ongedierte 
wegnemen en vooral door hun prachtige kleuren. 
 

Omgeving 
Om eventuele strubbelingen te voorkomen besloot ik het zekere voor het onzekere 
te nemen door het nieuwe onderkomen vrij te maken van medebewoners. De eerste 
3 dagen verbleven ze in het nachthok waar ik ze goed kon observeren.  
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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! 
 

Daarna konden ze beschikken over een goed begroeide buitenvlucht van 4,00m x 
2,25m x 2,00m met een aangrenzend verwarmd nachthok (min. +10 graden Celcius) 
van 2,40m x 0,75m x 1,50m. De vlucht is voor 1/3 deel afgedekt met acrylplaten. 
 

Voedsel 
Als dieet geef ik buiten het broedseizoen verschillende soorten universeelvoer op in-
sectenbasis van Avian en TOVO. Ook snij ik dagelijks een plak tofu (sojakaas) in klei-
ne dobbelsteentjes en meng dit door het universeelvoer. Dit nemen ze graag. Dage-
lijks enkele witte meelwormen en een schepje buffalo’s. Soms een paar krekels of 
wasmotlarven. In de winter geef ik ook fruit (stukjes appel, peer, druif, vlierbessen 
etc) wat ze graag nemen. In de broedtijd voer ik de hoeveelheid levend voer op.  
Met meelwormen heb ik niet zo’n goede ervaring. Ik vind dat met name de mannetjes 
er erg agressief van worden. Met witte meelwormen heb ik dat niet waargenomen.  
Ik heb laatst gemerkt dat ze ook gek zijn eivoer. 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het nieuwe contributie jaar is is weer begonnen. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om uw contributie voor 2019, als u dit nog niet gedaan heeft, over te ma-
ken naar onze penningmeester. Alvast hartelijk dank 
  

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

Senioren  € 32.00 p/j 
Jeugd  € 16.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 
 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 31 januari 2019 zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit 
jaar zijn dit: 
  
Secretaris:     Walter Rötgers   Herkiesbaar 
Materialen commissaris:  Raymond Sluiter   Herkiesbaar 
  

Leden die zich kandidaat wilde stellen voor een bestuursfunctie hebben 
zich schriftelijk op kunnen geven t/m 14 januari 2019 bij onze secretaris. 

  
 

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 de-
ze commissie plaatsnemen, voor drie jaar, één avond 
in het jaar, stelt u zich dan op de komende jaarverga-
dering beschikbaar voor 2019. 
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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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BELANGRIJKE DATA 2019 

  

 
- Donderdag 31 januari 2019 
  Jaarvergadering 
 
- Donderdag 28 februari 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 28 maart 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 25 april 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 
 
 
 
 

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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 Ringen bestellen 2019 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau 
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-delingsleden 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 giro rekening van de vereniging staat. Indien dit niet is 
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. 
 

Bestelperiode   

 
 

De bestelformulieren voor 2019 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-14610750 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail 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!! Er worden alleen compleet 
Ingevulde formulieren in behandeling genomen. 

Bestelronde 1 2 3 4 

Uiterlijke inleverdatum 05-05-2018 20-09-2018 20-01-2019 20-03-2019 

Uitlevering ná 01-10-2018 15-12-2018 01-04-2019 15-05-2019 
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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  31 januari a.s. om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de Molen-
wei 3  te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Jaarverslag secretaris 
7. Jaarverslag Ringencommissaris 
8. Jaarverslag Penningmeester 
9. Verslag kascontrolecommissie 
10. Benoeming kascontrolecommissie 2019 
11. Bestuursverkiezing 
12. Voorstellen bestuur 
13. Terugblik WK Zwolle 
14. Enquête  “Onze Vogels” 
15. Rondvraag 
16. Nieuwjaarsborrel 
17. Sluiting 
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