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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)  € 36,00 p/j 
Jeugdleden (NBvV)  € 18,00 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 Vogelvrienden, 
 
Namens het bestuur wil ik u en uw familie vanaf deze plaats een gelukkig maar 
vooral een gezond 2023 toewensen. 
 

Wij kunnen als vereniging gelukkig weer terug kijken op een gezellig en redelijk 
rustig jaar. De ledenbijeenkomsten zijn redelijk bezocht, dit mag/kan natuurlijk 
altijd beter. Ons jaarlijks terugkomend clubuitje, het afgelopen jaar naar Nue-
nen, is ook weer in goede aarde gevallen en niet te vergeten hebben we een leuke 
en gezellige Jeugddistrictsdag, Regionale Babyshow, BBQ en de Bijzondere ten-
toonstelling mogen organiseren. 
 

Ook het komende jaar zal het bestuur er weer alles aan doen om voor u de con-
tactavonden zo aantrekkelijk mogelijk te maken door middel van een diversiteit 
aan sprekers uit te nodigen.  
 

Tevens zullen wij ook dit jaar weer diverse activiteiten organiseren zoals; een 
gezellig clubuitje, een Regionale Babyshow, BBQ en natuurlijk ons paradepaardje 
een Bijzondere tentoonstelling.  
 

Om alles weer tot een succes te maken hebben wij u hard nodig en daarom willen 
wij u dan ook een goed kweekseizoen toewensen zodat wij uw vogels kunnen be-
wonderen op één van deze activiteiten. Want een Regionale Babyshow en/of Bij-
zondere tentoonstelling 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 26 JANUARI A.S. OP ONZE JAARVERGADE-
RING OM SAMEN MET U HET GLAS TE HEFFEN OP HET NIEUWE JAAR. 
 
Namens het bestuur, 
Lex Kaptein. 
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Notulen ledenbijeenkomst van 24 november 2022 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

Op deze avond waren er 12 leden aanwezig van het bestuur waren Walter Rötgers 
(ziek) en Martin Versteeg (werken) afwezig. Danielle Entjes en Jaap Zuydeweg 
(afwezig met kennisgeving) 
  

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. 
Deze ledenvergadering is de laatste van dit jaar 2022. 
Paul Kruis is lid geworden tijdens de Bijzondere Tentoonstelling. Hij kweekt verschil-
lende Grote parkieten en ook diverse Tropische vogels. 
 

Nieuw Lekkerland en Groot Ammers kunnen hun TT niet door laten gaan in verband 
met de Vogelgriep die in Stolwijk heerst. 
  

2. Notulen vorige vergadering 29 september 2022 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
Lex bedankt Nelly voor het maken van deze notulen. 
  

3. Ingekomen stukken  
- Voorlichtingsbulletin november 2022 NBvV:  
  VOGEL 2023; de inschrijving voor de VOGEL 2023 is van start gegaan. 
 Tentoonstellingszaken zoals verzekeringspapieren en prijzen   
 tentoonstellingen, keurcontract. 
 Vogelgriep; M.b.t. vogelgriep verwijzen wij iedereen naar de site  
 van de NBvV. In een 10 km zone mag geen TT of vogelbeurs  
 plaatsvinden. Individueel mag je WEL vanuit de 10 km zone naar een  
 TT buiten de zone. De beperking is er als je ook kwartels en  
 Frankolijnen in je bezit hebt, dan mag de liefhebber geen vogels  
 insturen. De maatregelen door de overheid m.b.t. vogelgriep gelden 30  
 dagen vanaf de ingestelde maatregel voor dat gebied. 
 Districtstentoonstellingen; Organisatoren van district TT’n 2023 en   
 verder, dienen zelf hun keurmeesters te contracteren. 
 Leidinggevenden districtstentoonstelling en grotere shows;  
 De districten moeten bij de district TT’n vanaf 2023 zelf keurmeesters benaderen die 
de leiding hebben. Voor de twee disciplines dient elk afzonderlijk een leidinggevende 
 ingeschakeld te worden, zodat de voorbereiding tot keuren goed verzorgd wordt en    
 de keuring zo optimaal mogelijk verloopt. 
 Surveillanten NBvV; Het gaat goed met de nieuw gestarte opleiding  
 surveillanten. Enkele tiental aanmeldingen zijn bij de commissie  
 Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving binnengekomen. Een prima zaak dat  
 deze commissie deze online cursus geeft en beschikbaar maakt voor  
 een extra lichting geïnteresseerden. Verder is het voor de huidige surveillanten erg   
 stil voor wat betreft nieuwe informatie of nieuws. 
 Nederlandse kampioenschappen; De locatie voor de Nederlandse  
 Kampioenschappen, NA Zwolle 2023, is nog NIET bekend en gaat een  
 heel moeilijk verhaal worden. Echter wij houden goede moed en  
 wachten de inspanningen van de commissie NK af. 
 

 Walter heeft geen ingekomen stukken binnen gekregen. 
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4. Mededelingen 
1. Contributie 2023 (€ 2,00 verhoging) 
De contributie gaat per 1 januari 2023 met € 2,00 omhoog in 2024 gaat de contributie 
wederom met € 2,00 omhoog hier komen wij t.z.t. erop terug. 
2. Kwekersadvertenties clubblad 2023 (eventueel nieuwe adverteerders) 
De kwekersadverteerders hebben onlangs een rekening ontvangen om deze te beta- 
len. Nieuwe adverteerders zijn welkom. Opgeven kan bij Lex Kaptein. 
3. Adverteerders clubblad 2023 (nieuwe adverteerders) 
Ook de adverteerders hebben onlangs een rekening ontvangen om hun advertentie 
welke in het clubblad staat te betalen. 
4. Bestuursverkiezing ALV 26 januari 2023 
Op de ALV (Algemene Ledenvergadering) is penningmeester Teun v/d Waal aftre-

dend en weer herkiesbaar voor het penningmeesterschap.  
5. Jaarplanning 2023 
De jaarplanning voor 2023 kort doorgenomen. Alle vergaderingen zijn weer op de 
laatste donderdag van de maand. Behalve in de maand april is de vergadering een 
week naar voren gehaald in verband met koningsdag. De vergadering wordt dan op 
20 april 2023 gehouden. Noteer deze datums alvast in uw agenda. 
De jaarplanning zal in het clubblad van januari 2023 geplaatst worden. 
Fred Beekman weet misschien een spreker voor een ledenvergadering. Hij heeft met 
Erwin Kompanje in het Kruispunt van Barendrecht gesproken. Erwin Kompanje is vrij-
williger voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Daaraan is hij sinds 1988 
verbonden als wetenschappelijk preparateur van vogels en zoogdieren. Het ontleden 
en prepareren van dode dieren is niet de meest voor de hand liggende hobby, maar 
Kompanje ontwikkelde die interesse al op jonge leeftijd. Lex vraagt aan Fred of hij 
kan informeren wat hij voor een lezing vraagt, want het moet wel betaalbaar blijven 
voor de club. Fred gaat hier achteraan en gaat het terugkoppelen aan Lex  zodra hij 
met hem heeft gesproken. 
6. Verslag Jeugddistrictsdag zaterdag 8 oktober a.s. (financieel) 
Lex doet verslag over de Jeugddistrictsdag welke door onze vereniging is georgani-
seerd ism de jeugdcommissie NBvV Z-H. 
7. Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2022 Dirksland 
De inschrijving voor de DDT Zuid-Holland gaat niet erg hard. Er zijn tot 24 november 
2022 nog maar 44 inzenders met een totaal aantal vogels van 529 ingeschreven. Dit 
is nog veel te weinig dan wij in Zuid-Holland gewend zijn. Inschrijven kan nog t/m za-
terdag 26 november 2022, dan sluit de inschrijving definitief. 
8. Digitaal ringen bestellen (hoe gaat het?) 
Het gaat goed met het zelf bestellen van de ringen. 
9. Kweekervaringen (delen aub)Maak eens een verslag over hoe dat de kweek bij 
uw vogels gaat. Dan plaatsen wij dit in ons clubblad. 
10. Op bezoek bij…............ 
Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geef je dan op voor “Op bezoek 
bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op bezoek. GEEF JE 
DAN OP BIJ: Lex Kaptein - E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl 
11. Extra stelling materiaal (van Kanaria - Rotterdam)  
Lex is zaterdag 19 november 2022 samen met Raymond en Martin extra stellingsma-
teriaal wezen halen bij vogelvereniging Kanaria doordat deze vereniging ophoud met 
het bestaan deden zij hun stellingsmateriaal weg. We hebben nu voor 440 vogels, 11 
stellingen erbij gekregen. 
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5. Nabespreking Bijzondere Tentoonstelling 2022 
Lex vraagt aan de aanwezige leden hoe dat zij de Bijzondere Tentoonstelling 2022 
hebben ervaren. Alles was goed verlopen, mooie aankleding van de zaal deze was 
“warm” aangekleed, alles was netjes en keurig. Lex gaf nog aan dat we financieel 
goed gedraaid hebben. 
 

6. Voorbespreking Rayontentoonstelling 2022 “De Rivierencup” 
De RayontentoonstelIing 2022 wordt dit jaar gehouden bij v.v. De Volière in Dor-
drecht. Inschrijven voor deze tentoonstelling kan nog t/m 30 november 2022. 
  

7. Pauze 
In de pauze vond er een verloting plaats. 
 

8. Presentatie Bijzondere Tentoonstelling 2022 
Na de pauze en de verloting werd er een presentatie vertoond van de afgelopen Bij-
zondere Tentoonstelling 2022 welke gemaakt is door Nelly. 
Lex bedankte haar dan ook dat zij weer een prachtige presentie heeft gemaakt van 
onze Bijzondere Tentoonstelling. 
 

9. Wat er verder ter tafel komt (rondvraag) 
Er waren geen vragen voor de rondvraag, maar Ad Wagemakers wilde nogmaals 
aangeven dat het een zeer geslaagde Bijzondere Tentoonstelling was geweest. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 21.30 uur vergadering en wenste iedereen alvast fijne feest-
dagen en een fijne jaarwisseling.  
  

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 26 januari 2023. 
Onderwerp: Jaarvergadering (besloten) 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 
Notulant: Nelly van der Waal   

 

 
 

CONTRIBUTIE 2023 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan die leden die 
zijn/haar contributie voor 2023 nog niet betaald heeft om 
dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Alvast onze hartelijke dank, het bestuur. 
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RAYONTENTOONSTELLING  
“DE RIVIERENCUP” 2022 

 

Van 8 t/m 10 december 2022 heeft v.v. De Vo-
lière uit Dordrecht de Rayontentoonstelling 
“De Rivierencup” 2022 georganiseerd.  
 

Vanuit 6 rayonverenigingen, hadden er 14 
kunnen zijn, hebben er jammer genoeg maar 
21 inzenders met 192 vogels meegedaan aan 
deze show.  
 

Gelukkig was v.v. De Nachtegaal Heerjans-
dam wel aanwezig. 3 leden van ons hebben 
bij elkaar 26 vogels gebracht om voor het 
clubkampioenschap te strijden en dat hebben 
ze met ferme gedaan.  
 

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam is, dankzij 
Karin van Drongelen, Simon Kooiman en 
Ruud Roos, derde geworden in het vereni-
gingsklassement. Karin heeft het certificaat 
hiervoor in ontvangst mogen nemen. 
 

Ook in de individuele strijd hebben ze het niet 
slecht gedaan.  
Karin heeft niet alleen een 1

e
. prijs gewonnen 

maar is ook nog eens jeugd kampioen, Jeugd 
Kampioen stellen en stammen geworden.  

En Simon heeft een 1
e
. prijs gewonnen en is kampioen Aangewezen vogel geworden, 

echter deze heeft hij moeten delen met dhr. P. de Gruijter uit Streefkerk. Beide nog-
maals van harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen. Helaas heeft Ruud niets ge-
wonnen.  
 

Om alle uitslagen van deze wedstrijd te kunnen lezen ga je naar de website van v.v. 
De Volière uit Dordrecht. 
 

Ik wil graag Karin, Simon en Ruud hartelijk bedanken dat zij hebben meegedaan en 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam geholpen hebben aan de 3

e
. prijs in het verenigings-

klassement. 
 

En als laatste wil ik ook v.v. De Volière uit Dordrecht hartelijk danken voor het organi-
seren van deze tentoonstelling, super! 
 

En laten we proberen om volgend jaar, in Zwijndrecht, met nog meer vogels onze ver-
eniging te promoten en dan hoger in het verenigingsklassement te eindigen. 
 

Lex Kaptein 
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Districtstentoonstelling  
Zuid-Holland 2022 Dirksland 

 
Van 14 t/m 17 december 2022 is de Districtsten-
toonstelling Zuid-Holland 2022 gehouden in Dirks-
land. Deze show is georganiseerd door de Stichting 
Districtsshow Zuid-Holland (SDZH en de Eerste 
Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis). 
Na dat de zaal de dagen voor woensdag 14 decem-
ber 2022 is ingericht werden er door 53 inzenders 
621 vogels binnengebracht. Dit alles verliep voor-
treffelijk. Op de donderdag 15 december 2022 kwa-
men de keurmeesters, alle hulpen en besturen 
vroeg bijeen om de keuring te verrichten. Maar al-
vorens er gestart werd met de keuring werden we 
verrast door een geweldig ontbijt. Nadat dit ontbijt 
heeft doen smaken werd de keuring van alle vogels 

gestart en even na de lunch, die ook weer goed verzorgd was en lekker smaakte, 
werd de keuring voltooid. De keurmeesters gingen huiswaarts en de administratie 
en de zaal werden in orde gebracht voor de opening. 
 

Zogezegd werd op vrijdag 16 december 2022 ’s avonds om 19:30 uur de tentoon-
stelling geopend en mochten de vele toegestroomde inzenders en toeschouwers de 
vogels gaan bewonderen. 
Gezien de slechte weersverwachting mochten we toch terugkijken op een drukke 
avond.  
 

Zaterdag 17 december 2022 konden we weer vanaf 10:00 uur tot 16:00 uur genie-
ten van de vogels en ook dit werd dan ook volop gedaan. 
Vele inzenders en toeschouwers wisten de weg naar Dirksland weer te vinden. Ook 
waren SDZH en de Eerste Flakkeese Vogelvereniging blij met gulle bijdrage die de 
bezoekers gaven tijdens het Rad van Avontuur en het vakken spel. Beide dagen 
konden er diverse rondes gedraaid worden en waren er schitterende prijzen te win-
nen.  
 

Al met al kon er terug gekeken worden op een geweldige Districtstentoonstelling 
Zuid-Holland 2022. 
 
Ik wil dan ook de Stichting Districtsshow Zuid-Holland en de Eerste Flakkeese Vo-
gelvereniging van harte feliciteren met deze geweldige georganiseerde show. Fan-
tastisch. Ook wil ik de Eerste Flakkeese Vogelvereniging feliciteren met haar 70 jarig 
jubileum. 
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BELANGRIJKE DATA 2023 

 

- Donderdag 26 Januari a.s. 
 Ledenbijeenkomst (jaarvergadering) 
 

- Donderdag 23 Februari a.s. 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer alvast in uw agenda! 

Als voorzitter van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam ben ook ik blij dat ook onze vereni-
ging ook hier aanwezig was en dit door 2 van onze leden; Wim Reedijk en Raymond 
Sluiter. De heren hebben samen 31 vogels gebracht met geweldige resultaten. Zo 
heeft Wim 5 x Goud en 3 x Zilver gewonnen en Raymond heeft 1 x Goud, 1 x Zilver en 
2 x Brons gewonnen. En samen hebben ze er voor gezorgd dat v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam op de 9

de
 plaats zijn geëindigd in het verenigingsklassement.  

 

Ik wil dan ook de beide heren namens onze vereniging bedanken en feliciteren met de 
behaalde resultaten. 
Voor meer resultaten en de catalogus verwijs ik u naar de website van het District Zuid
-Holland; www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl. 
 

In 2023 zal de districtstentoonstelling Zuid-Holland gehouden worden in Hellevoet-
sluis. Hier is deze show al eerder georganiseerd en het bestuur van de SDZH zijn dan 
ook zeer blij met de toezegging dat deze show weer welkom is bij de Vogelvriend in 
Hellevoetsluis. 
 
Lex Kaptein, 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
 

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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 Vogelweetjes  
 

Hoe goed kunnen vogels horen?  
Het gehoor bereik van vogels verschilt per soort, maar is vergelijkbaar met dat van 
mensen (20-20000 hertz). Vogels kunnen toch veel beter horen, want ze kunnen be-
ter details onderscheiden (grotere gehoorscherpte). Vogels zijn vooral ontvankelijk 
voor geluiden die dezelfde toonhoogte hebben als hun eigen geluiden.  
 

Kunnen vogels ruiken?  
Waarschijnlijk kunnen vogels wel ruiken, maar hoe goed, dat is voor de meeste soor-
ten is niet bekend. Bij vogels waarvoor het ruiken nut heeft in het dagelijkse leven, is 
het in ieder geval goed ontwikkeld. Bijvoorbeeld:  
• Aas etende soorten, zoals sommige gieren, gebruiken hun neus om kadavers te  
  vinden.  
• Vogelsoorten die ‘s nachts of in een schaduwrijke omgeving eten zoeken en moeilijk  
  gebruik kunnen maken van hun ogen (Kiwi’s) kunnen ruiken.  
• Veel soorten zeevogels goed kunnen ruiken.  
 

Waarom hebben vogels veren?  
De voornaamste functies van veren zijn:  
• vliegen,  
• vasthouden van warmte,  
• uiterlijk vertoon.  
• camouflage,  
• het afstoten van water.  
 

Het is niet het vliegvermogen dat vogels tot een klasse apart maakt, want ook vleer-
muizen en insecten kunnen vliegen • en sommige vogels weer juist niet. 
Wat vogels onderscheidt van andere diersoorten is het feit dat ze veren hebben!  
 

Blijven monogame vogels echt hun hele leven samen?  
Dat verschilt per soort. Kleine vogels zijn elkaar vaak één broedseizoen trouw en 
zelfs dat kan onderbroken worden door ontrouw of het nemen van meer partners.  
Er zijn ook vogelsoorten die elkaar ieder broedseizoen weer opzoeken. zelfs als ze 
tijdens de trek gescheiden zijn. Bij lang levende soorten kunnen mannetje en vrouwtje 
zelfs een koppel voor het leven vormen. Een bekend voorbeeld is de knobbelzwaan 
waarbij de dood van een van beiden pas het einde van een relatie betekent.  
Andere soorten die paartjes voor het leven vormen zijn:  
 

• Grotere zwanen  
• Kraaiachtigen  
• Grote roofvogels  
• Veel papegaaiensoorten  
• Duiven  
• Ganzen  
• Albatrossen  
• Grutto's  
• Scholeksters 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2023 is weer begonnen. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw contributie voor 2023, als u dit nog niet 
gedaan heeft, over te maken naar onze penningmeester.  

Alvast hartelijk dank. 
LET OP! ivm de contributie verhoging van de NBvV per 1 
januari a.s. is onze contributie met € 2,00 verhoogd. 
  

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

Senioren  € 36.00 p/j 
Jeugd  € 19.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

BESTUURSVERKIEZING 
  
Op donderdag 26 januari 2023 zal er, als dit mogelijk is, een Algemene 
Jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden 
aftredend, en dit jaar is dat: 
 

Penningmeester: Teun van der Waal (herkiesbaar) 
 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie van  
penningmeester hebben zich schriftelijk t/m 9 januari 2023 op kunnen  

Geven bij onze secretaris. Er zijn geen verzoeken binnengekomen. 
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Voor het laatste nieuws over District Zuid-Holland  
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland gaat u naar: 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
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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.  
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie of andere betalingen gaat, het is voor de penning-
meester 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 plaatsne-
men, voor drie jaar, één avond in het jaar, stelt u zich dan op de komende 
jaarvergadering beschikbaar voor 2023. 
 
 

LEDENBESTAND 
We hebben de afgelopen tijd weer diverse nieuwe leden in mogen schrijven. 
Hierdoor is ons leden bestand gekomen op 62 leden (incl.1 jeugdlid en 3 gastleden) 
Wij willen deze leden van harte welkom heette bij v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
 

2LSP P. Kruis (Paul)   Spijkenisse 
VR98 P.S.H. Verhoeven (Piet) Zwijndrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende leden hebben het afgelopen jaar zijn/haar lidmaatschap opgezegd: 
 

3UJW A. Koster    Barendrecht 
3UXN A. Frijters    Rotterdam 
2UKE W. Gouw    Barendrecht 
7UCJ H. Smit     Bennebroek 
6LTM S. Schipper    Puttershoek 
2LAU R. van Stigt Thans  Barendrecht  
8RJB      E. van Waardenburg  Nieuw-Beijerland 
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Jaarplanning 2023 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  26 januari 2023  Jaarvergadering    
Donderdag  23 februari 2023  Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  30 maart 2023   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  20 april 2023   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  25 mei 2023   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  28 september 2023  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  23 november 2023  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   3 juni 2023   Verenigingsuitje ?? 
 

Regionale Babyshow en BBQ 2023 
Zaterdag   16 september 2023 Regionale Babyshow en BBQ 
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. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2023 van 25 t/m 28 oktober 2023  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   10 oktober 2023:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
 

Woensdag:  25 oktober 2023:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 26 oktober 2023:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   27 oktober 2023:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  28 oktober 2023:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  28 oktober 2023:  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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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

Hier kunt uw advertentie 
staan 

 
Info: Lex Kaptein 

http://rendering/47584
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 UITNODIGING 
  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 
(jaarvergadering), die gehouden zal worden op donderdag 26 januari 
2023 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 2022, Secretaris 
7. Jaarverslag 2022, Ringencommissaris 
8. Jaarverslag 2022, Penningmeester  
9. Verslag Kascontrolecommissie 2022 
10. Benoeming Kascontrolecommissie 2023 
11. Bestuursverkiezing 
12. Rondvraag 
13. Wat verder ter tafel komt, plus een hapje en een drankje 
14. 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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