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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 
 

Verenigingsgebouw: 
Clubgebouw LR & PC Develruiters 
Molenwei 3 
Heerjansdam 
 

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. 

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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Beste leden, 
 

Namens het bestuur wil ik u en uw familie vanaf deze plaats een gelukkig maar 
vooral een gezond 2020 toewensen. 
 

Wij kunnen als vereniging weer terugkijken op een jaar waarin toch weer veel is 
gebeurt. We zijn natuurlijk niet alleen verhuisd met ons materiaal maar ook met 
onze andere activiteiten. Denk hierbij aan de ledenbijeenkomsten, Regionale Ba-
byshow en de Regionale Tentoonstelling. En dit is bij ons, als bestuur en zeker 
ook bij de leden, goed bevallen. Iedereen voelde zich direct thuis in het nieuwe 
onderkomen. Daarom zijn wij, als vogelvereniging v.v. De Nachtegaal Heerjans-
dam, de LR & PC De Develruiters dankbaar dat wij gebruik mogen maken van hun 
onderkomen. Super en we hopen nog jaren te kunnen genieten van elkaar. Nu dat 
het materiaal op korte afstand ligt is dit een geweldige vooruitgang. Alles ligt ge-
sorteerd in de rekken, er zijn containers aangeschaft om het zware materiaal te 
verrijden. Alles is op deze manier voor ons gemakkelijker geworden, maar goed 
ook wij worden toch steeds ouder. 
 

De ledenbijeenkomsten zijn redelijk bezocht, dit mag/kan natuurlijk altijd beter. 
Al ben ik de tijdens de ledenbijeenkomst van november wel erg geschrokken. Op 
deze ledenbijeenkomst waren er zegge- en schrijve 7 leden (inclusief 3 bestuurs-
leden). Laten we hopen dat dit een incident is geweest en dat we op de jaarverga-
dering en de daaropvolgende ledenbijeenkomsten weer op ons oude bezoekers-
aantallen zullen terugkomen.  
Met ons jaarlijks terugkomend clubuitje, van het afgelopen jaar zijn we naar 
ZooParc Overloon geweest, ook dit was weer in goede aarde gevallen. En niet te 
vergeten hebben we een leuke en gezellige Regionale Babyshow mogen organise-
ren met na afloop een BBQ. 16 inzenders hadden met elkaar 151 vogels in ge-
schreven en deze werden door 3 keurmeesters besproken. En natuurlijk niet te 
vergeten onze jaarlijkse Regionale tentoonstelling. Met elkaar hebben wij er toch 
maar weer voor gezorgd dat er 55 vogels meer op de stellingen stonden dan in 
2018. 29 inzenders hebben 275 vogels ingezonden, een geweldig resultaat, maar 
wij hopen dat we dit jaar weer eens de 300 aan gaan tippen (overheen mag na-
tuurlijk altijd). 
 

Ook dit jaar zal het bestuur er weer alles aan doen om voor u de contactavonden 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken door middel van diversiteit aan sprekers uit 
te nodigen. Tevens zullen wij ook dit jaar weer diverse activiteiten organiseren 
zoals; een gezellig uitje, een Regionale Babyshow en natuurlijk ons paradepaardje 
een Regionale tentoonstelling. En natuurlijk niet te vergeten De Rivierencup die 
wij dit jaar mogen organiseren.  
Om alles weer tot een succes te maken hebben wij u hard nodig en daarom willen 
wij u ook een goed broedseizoen toewensen zodat wij uw vogels kunnen bewonde-
ren op één van deze dagen. Want een Regionale Babyshow, Regionale tentoonstel-
ling en/of De Rivierencup zonder vogels is natuurlijk niets. 
 

Verder hopen wij dat u het komende jaar regelmatig onze ledenbijeenkomsten 
wilt bezoeken. Op deze avonden kunt u de juiste contacten leggen en u steekt er 
altijd wat van op. 
 

DUS WIJ ZIEN U GRAAG OP 30 JANUARI A.S. OP DE JAARVERGADERING 
OM SAMEN MET U HET GLAS TE HEFFEN OP HET NIEUWE JAAR. 
 

Namens het bestuur, Lex Kaptein. 
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Notulen van donderdag 28 november 2019 
 Op deze avond waren 7 leden aanwezig inclusief bestuur. 
  

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

op komst was zeer bedroevend te noemen.  
 Omdat Witroka haar openingsavond had en enkele leden van onze vereniging 

vogels hadden ingezonden wilde zij graag weten wat hun vogels hadden ge-
daan. Daarnaast waren er nog enkele ziek afmeldingen binnen gekomen. 
Door de afwezigheid van Walter, heeft Nelly de notulen van deze avond ge-
maakt. 

  

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

3. Ingekomen stukken 
- Bij de secretaris waren er geen ingekomen stukken binnen gekomen. 
Wel is bekend geworden dat de registratieplicht voor vogel- en pluimveehou-
ders van de baan is. Dit omdat de administratieve lasten onevenredig zijn als je 
kijk naar het risico voor diergezondheid. De wijziging van deze regelgeving gaat 
begin 2020 vastgesteld worden. 
 

4. Mededelingen 
- Op de Districtstentoonstelling 2019 Zuid-Holland zijn 839 vogels ingeschre-
ven. En op de De Rivierencup 2019 welke door v.v. Ons Genoegen (Z04), 
Zwijndrecht wordt georganiseerd zijn 325 vogels ingeschreven. 
- Op 31 januari 2020 is de jaarvergadering. Net zoals elk jaar zijn er dan be-
stuursleden aftredend en dit jaar is dat penningmeester Teun van der Waal en 
hij heeft zich weer herkiesbaar gesteld. 

-  In 2020 hebben wij maar liefst 4 jubilarissen binnen onze vereniging. 
2 van 25 jaar NBvV en De Nachtegaal Heerjansdam 1 van 25 jaar NBvV en 1 
van 50 jaar NBvV en De Nachtegaal Heerjansdam. 

 

5. Ledenbestand 
Totaal 58 leden incl. gastleden.  

 

6. Nabespreking Regionale TT 2019 
     Het financieel verslag Regionale TT 2019 werd met de aanwezige leden kort 

doorgenomen. En de TT is positief afgesloten. 
 De voorzitter wilde van de aanwezige leden weten wat zij van de Regionale TT 

2019 vonden. En zij gaven aan dat het een goed georganiseerde show was. 
Ook de aankleding en de TT-zaal waren goed. Mede door de locatie zijn wij 
hierop vooruitgegaan. 

 

8. Presentatie Regionale TT 2019 door Nelly van der Waal 
Deze presentatie is vanwege de slechte opkomst geannuleerd. 
En deze zal na de jaarvergadering in januari 2020 alsnog vertoond worden. 
  

9. Sluiting 
Omstreeks 20.15 uur sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen wel 
thuis. 

 

Notulant: Nelly van der Waal 
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Verslag Bijzondere Tentoonstelling 
V.v. Witroka Ridderkerk 

Deze Bijzondere tentoonstelling werd gehouden van 26 t/m  30 november jl. in Ridderkerk. 
Omdat wij een vergaande samenwerking hebben met v.v. Witroka Ridderkerk hebben er ge-
lukkig veel leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam bij v.v. Witroka Ridderkerk ingeschre-
ven. Om precies te zijn hebben 12 leden ingeschreven en daar ben ik als voorzitter heel erg 
dankbaar en blij mee.  Als je ziet dat erin totaal  44 inzenders 473 vogels hebben ingeschre-
ven hebben wij er toch een groot aandeel in gehad. Inzenders ook namens mij hartelijk dank. 
 

Op zaterdagmiddag ben ik afgereisd naar Ridderkerk om alles eens te gaan bekijken. Gelukkig 
was het bezoekersaantal, op deze middag, goed te noemen en dat is natuurlijk altijd fijn voor 
de vereniging die zijn nek uit steekt voor zo’n Bijzondere Tentoonstelling. 
 

Na alle vogels bekeken te hebben en gezellig met diverse mensen gesproken te hebben werd 
het tijd voor de prijsuitreiking. De voorzitter van v.v. Witroka Ridderkerk vroeg dan ook het 
woord en alle prijswinnaars werden naar voren geroepen en kregen zijn/haar prijs uitgereikt. 
Ook de inzenders van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam kwamen aan de beurt. Hier onder kunt 
u lezen wie er allemaal wat gewonnen heeft. 
Paul van Drongelen   2 x Goud   Gijs Vermeer   4 x Goud 
Karin van Drongelen (JL)  1 x Zilver + BM Teun v/d Waal   3 x Goud + BM 
Simon Kooiman   2 x Goud   Ditty Wagemakers  1 x Goud 
Ron v/d Meer    3 x Goud   Ad Wagemakers  1 x Goud 
Walter Rotgers   2 x Goud   Jaap Zuijdeweg  2 x Goud 
Leon Stolk    1 x Goud  OK 

 

Met deze aantal prijzen (24 stuks) kunnen we best trots zijn,  

prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 
Voor en na de prijsuitreiking werden er nog wat rondjes Rad van Avontuur gedraaid om de 
financiële kant wat dragelijker te maken voor v.v. Witroka Ridderkerk. Ook hier werd spontaan 
door alle bezoekers aan meegedaan. 
Na alle plichtplegingen gedaan te hebben was het inmiddels bij 16:00 uur. En was het tijd om 
de vogels weer naar huis te brengen. 
Zoals ik deze show, vanaf een afstand, heb kunnen bekijken is het een sportieve en gezellige 
week geweest en zo zie je dat een goede samenwerking tussen verenigingen en haar leden 
zeer belangrijk is. Want we hebben elkaar, als verenigingen, zo hard nodig. En dat wordt in de 
toekomst nog veel meer. 

 

Bestuur van v.v. Witroka Ridderkerk  
hartelijk dank voor jullie gastvrijheid  

en een dikke pluim van  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

Lex Kaptein, Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
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Verslag Rayontentoonstelling 
De Rivierencup 2019 Zwijndrecht 

 
 
 
 
 
 

Het afgelopen tentoonstellingsseizoen werd de Rayontentoonstelling “De Rivierencup” door 
v.v. Ons Genoegen uit Zwijndrecht georganiseerd.  
Er waren door 41 inzenders, van 7 verenigingen uit ons rayon, 325 vogels ingeschreven.  
Een schitterend resultaat en v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht was blij verrast met dit aantal 
vogels. De tentoonstellingsruimte was niet zo groot maar met passen en meten is het toch 
gelukt om alle vogels een goede plaats te geven en dat er ook nog voldoende ruimte over 
was voor de bezoekers.  
Op woensdag 4 december jl. zijn de vogels binnen gebracht en op donderdag 5 december jl. 
zijn ze allemaal gekeurd door zeer vakkundige keurmeesters. Ik was zelf ook aanwezig op de 
keurdag en ik kan zeggen het verliep op rolletjes. Om 16:30 uur was alles gereed om de cata-
logus te maken. 
Vrijdag 6 december jl. was dan de opening. Door een andere verplichting kon de voorzitter 
André Bakker, voorzitter van v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht, niet aanwezig zijn. Er was dan 
ook gevraagd of ik de honneurs  waar wilde nemen. Zogezegd zo gedaan en heb ik de ten-
toonstelling geopend. 
Gelukkig hadden er ook leden van onze vereniging meegedaan. 5 leden hadden samen 30 
vogels ingezonden en enkele met goed resultaat. 
Karin van Drongelen Kampioen Jeugd + BM  
Paul van Drongelen  2 x Goud 
Gijs Vermeer   2 x Goud 
Ad Wagemakers  1 x Goud 
Het verenigingsklassement werd gewonnen door v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht met 920 
punten, v.v. Ons Genoegen uit Ameide is tweede geworden, ook met 920 punten (na doortel-
ling) en v.v. Kleurvogelvereniging Gorinchem is derde geworden met 919 punten. 
Onze vereniging v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam is vijfde geworden met 911 punten. 
Ik wil alle prijswinnaars nogmaals van harte feliciteren met de behaalde prijzen. Tevens wil ik 
alle inzenders, die voor ons clubje, hebben ingezonden hartelijk danken. Door jullie heeft v.v. 
De Nachtegaal Heerjansdam toch zich weer laten zien. 
Ook wil ik graag v.v. Ons Genoegen, Zwijndrecht hartelijk bedanken voor het organiseren van 
deze Rayontentoonstelling.  Een compliment is hier zeker op zijn plaats. 
 

Dit jaar in 2020, zijn wij aan de beurt om de Rayontentoonstelling “De Rivierencup” te mo-
gen organiseren. Laten we dan hopen dat wij de 325 vogels gaan evenaren of nog beter dat 
wij er overheen gaan. 
 

Lex Kaptein 
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info: Lex Kaptein >>> info@denachtegaalhjd.nl 
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Helpt u vogels de winter door 
 

Na de herfst, breekt voor vogels de meest barre tijd van het jaar aan: de winter. De 
koude nachten zijn lang, de dagen om voedsel te zoeken kort. En er is al zo weinig 
voedsel te vinden in de wintermaanden. U kunt ze een helpende hand bieden. 
 

1. Vet voor vogels Zo 
Vogels verbruiken heel veel energie in de wintermaanden, alleen zo kunnen ze de 
kou overleven. Een vettig hapje in de winter is dus geen overbodige luxe, het houdt 
ze letterlijk warm. Vetbollen (zonder netje!) kunt u kopen, maar ze zijn ook heel mak-
kelijk zelf te maken. Gebruik hiervoor ongezouten frituurvet, smelt dit in een pannetje 
en voeg vogelvoer toe. Laat het drogen in de vorm die u wilt, bijvoorbeeld een tul-
band of een kopje. Of hang er een touwtje in om het vet te kunnen ophangen. 
 

2. Zonnebloempitten en pinda’s 
Ook in zonnebloempitten zit veel vet, in de zwarte zaden meer dan in de gestreepte. 
Wilt u geen rommel in de tuin? Voer dan gepelde zonnebloempitten. 
Kool- en pimpelmezen, boomklevers, sijsjes en spechten zijn dol op pinda’s. Voer 
pinda’s in een silo of rijg ze aan een ketting. Tip: prik de pinda’s voor met een spij-
ker, dat rijgt een stuk eenvoudiger. U kunt ook een pot met vogelpindakaas ophan-
gen. Gebruik geen pindakaas, daar zit te veel zout in. 
 

3. Nestkast tegen de kou 
Vogels gebruiken nestkasten niet alleen in de lente. In de winter is het een goede 
plek om te schuilen en te overnachten. Dat doen ze niet altijd alleen, sommige vo-
gels kruipen met elkaar in een kastje om zo beter warm te blijven. In Engeland zijn in 
één nestkast ooit 13 winterkoninkjes geteld! 
 

4. Hoe natuurlijker hoe beter 
Een boom of struik ziet er niet alleen mooi uit in de tuin, het is ook een magneet voor 
vogels. Het is een plek om te schuilen, om te broeden en om voedsel te vinden. De 
meeste bomen en struiken plant u als ze in rust zijn, in de winter dus. Kies voor 
struiken met bessen, daar zijn vogels in de winter dol op. En in de warme maanden 
geniet u zelf van de bloemen. Goede soorten zijn meidoorn, rozenbottel, klimop, kar-
dinaalsmuts of krentenboompje. 
 

5. Rommelhoekje 
Een rommelhoekje is het hoekje in de tuin waar u niet zo veel mee doet. Eigenlijk 
dus een stukje tuin waar u de boel de boel laat. Hier kunnen planten hun gang gaan. 
Leg er wat takken en stenen neer en stapel ze eventueel op tot een soort muurtje. 
Gooi de afgevallen bladeren niet in de gft-bak, maar veeg ze hier op een hoopje. 
Hoe makkelijk wilt u het tuinieren maken?! 
Zo’n rommelhoekje is een ideale plek voor vogels, kleine diertjes, insecten en 
egels. Merels, huismussen, heggenmussen en roodborstjes zijn dol op rommelhoek-
jes. Tussen de takken en bladeren vinden ze ook in de winter kleine insectjes om te 
eten. In de planten vinden de vogels dekking. En wordt het eenmaal lente? Dan bou-
wen ze hier hun nestje. 
 

6. Op de uitkijk 
Wie goed voert, ziet veel vogels in de tuin. En wie nu begint met voeren, heeft daar 
de hele winter plezier van. 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen
https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees
https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees
https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/pimpelmees
https://www.vogelbescherming.nl/boomklever
https://www.vogelbescherming.nl/merel
https://www.vogelbescherming.nl/huismus
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HET WINTERKONINKJE 
 

Een van de meest algemene broedvogels 
van Nederland. Als er voldoende dekking 
is, dan bouwt de winterkoning zijn nest. Bij-
zonder kleine vogel, met de bekende opge-
richte staart en luide zang. Is ondanks zijn 
naam niet bestand tegen koude winters. 
 

HERKENNING 
Karakteristiek is de opstaande staart. Ver-
der klein, bruin en met lichte wenkbrauw-
streep. De winterkoning vliegt met snelle 
vleugelslagen laag boven de grond van 
struik naar struik. Komt nerveus over met 
een steeds opwippende staart. Heeft een 
kleine spitse snavel en fijne pootjes. 
 

GELUID 
Zang luid en explosief, combinatie van trillers en heldere klanken 
 
BROEDEN 
Broedt van half april tot in juli. Heeft twee legsels per jaar, die bestaan uit 5-7 eie-
ren. Broedduur: 13-15 dagen. Nest bolvormig met veel mos, met aan de zijkant 
een opening. Het mannetje maakt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteinde-
lijk één nest uitkiest om in te broeden. Als het vrouwtje op de eieren zit, probeert 
het mannetje een ander vrouwtje te lokken in één van de andere nesten. De jon-
gen zitten 15-19 dagen op het nest en worden tot 18 dagen na uitvliegen nog ge-
voerd door beide ouders. 
 
LEEFGEBIED 
De winterkoning komt in het hele land als broedvogel voor. Vereist is voldoende 
dekking om een nest te kunnen bouwen. Vooral in de bosrijke streken van de ho-
gere zandgronden komt de soort veel voor, maar ook in boomrijke woonwijken en 
in moerassen en duinen met veel struweel. Als er voldoende groen aanwezig is, 
komt de winterkoning voor tot in de centra van grote steden. Winterkoningen zoe-
ken hun voedsel in en nabij struikgewas, meestal op of laag boven de grond. 
 
VOEDSEL 
Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen, 
spinnetjes, larven en zaadjes. Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld schors kunnen 
zij allerlei eiwitrijk gedierte peuteren. 
 
VOGELTREK 
De Nederlandse winterkoningen zijn standvogels, maar het is bekend dat vogels uit 
Scandinavië en het Oostzeegebied ons land passeren in de trektijd. 
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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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RANSUILEN IN BARENDRECHT 

BARENDRECHT – Jaap Witter ontdekte ransuilen in het centrum van Barendrecht. 

"Zaterdagmorgen een wandeling gemaakt 

en lopend op de Marijkesingel,  zie ik een 

paar mensen naar boven kijken en tot mijn 

grote verbazing zie ik ransuilen zitten, niet 

één maar zeven!", vertelt hij. 

"Vogelbescherming Nederland geeft aan dat 

het zeer zeldzaam is om er één te zien te 

krijgen. Het zijn nachtdieren die overdag in 

een boom zich verschuilen. Dat er zeven te-

gelijk zitten duidt erop dat ze voldoende 

voedsel kunnen vinden in de Zuidpolder waar veel muizen en woelratten zitten 

en zich dus thuis voelen in het nieuw aangelegde natuurgebied. Geweldig mooi 

om dit mee te maken. Ik woon hier al ruim 70 jaar en dit was de eerste keer dat 

ik hier ransuilen zag." 

Bron: Schakel, Barendrecht 
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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 2020 

  
 

- Donderdag 30 januari 2020 
  Jaarvergadering 
 
- Donderdag 27 februari 2020 
   Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 26 maart 2020 
   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


 

Januari 2020                                                        18 



 

Januari 2020                                                        19 

VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2020 is bijna alweer een maand oud. Vergeet uw Contributie niet. 
LET OP! I.v.m. dat de N.B.v.V. per januari 2020 de contributie met € 2,00 
per jaar gaat verhogen zijn wij genoodzaakt onze contributie ook met  
€ 2,00 te  verhogen. Deze verhoging heeft de voorzitter in voorgaande  
ledenbijeenkomsten al eerder kenbaar gemaakt en dit werd door alle  
aanwezige leden goedgekeurd.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2020 over te maken naar 
onze penningmeester. 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 

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 30 januari 2020 zal er een algemene jaarvergadering ge-
houden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit 
jaar is dit: 
 

Penningmeester:     Teun v/d Waal   Herkiesbaar 
 

Leden hebben zich tot 13 januari 2020 op kunnen geven voor een functie 
binnen het bestuur. Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen.  
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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. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martin.versteeg@t-mobilethuis.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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 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag  30 januari 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. Jaarverslag 2019 secretaris 
7. Jaarverslag 2019 Ringencommissaris 
8. Jaarverslag 2019 Penningmeester 
9. Verslag kascontrolecommissie 2019 
10. Benoeming kascontrolecommissie 2020 
11. Bestuursverkiezing 
12. Voorstellen bestuur 
13. Rondvraag 
14. Foto-presentatie Regionale Tentoonstelling 2019 
15. Nieuwjaarsborrel 
16. Sluiting 
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