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  VOGELVERENIGING 
 

  DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 

CLUBBLAD 
 
September 2019 

Inclusief inschrijfformulier Regionale Babyshow 
en bijgesloten reglementen en inschrijfformulier  

Regionale Tentoonstelling 2019 
 

U doet toch ook met beide evenementen mee? 
Wij rekenen op uw medewerking! 



 

September 2019                                                   2 

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)  € 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 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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Nieuw seizoen, 
 

Voor mijn gevoel was het een maand geleden dat ik voor het seizoen 2018/2019 ook dit 
stukje zat te schrijven. Maar de zomer 2019 is weer voorbij en het nieuwe verenigingssei-
zoen 2019/2020 staat weer voor de deur. Net als alle andere jaren zijn de ledenbijeenkom-
sten weer gepland voor de laatste maanden van dit jaar en zo ook voor het eerste half jaar 
van 2020. Zo hebben we voor september de bespreking van de Regionale tentoonstelling 
2019, nabeschouwing van het jaarlijks clubuitje en de Regionale babyshow 2019 gepland 
staan. 
 

Traditiegetrouw starten we ook dit jaar weer met onze Regionale Babyshow 2019 en wel op 
zaterdag 21 september a.s. Het inschrijfformulier vindt u elders in dit clubblad. Aansluitend 
aan deze Regionale babyshow willen wij een BBQ organiseren, wij hopen dan ook dat u aan 
beide evenementen mee wilt doen. Beide evenementen worden gehouden in, ons nieuw on-
derkomen, de kantine van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam 
 

In de maand oktober staat er weer een Regionale Tentoonstelling 2019 gepland en hiervoor 
vindt u de benodigde informatie ook in of bij dit clubblad toegevoegd. 
 

Zoals hierboven al genoemd organiseren wij dit jaar een Regionale Tentoonstelling 2019 en 
dit gaan we eveneens voor de eerste keer houden in ons nieuwe onderkomen. 
Op de ledenavond van 26 september 2019 zal u over deze show bijgepraat worden. Net als 
ieder jaar hebben wij uw hulp weer nodig. En dan niet alleen met vogels, al is dit niet geheel 
onbelangrijk. Want een show zonder vogels is geen show. Maar ook hebben wij uw hulp 
hard nodig in andere zaken. Denk hierbij aan het opbouwen, vogels voeren, vogels inbren-
gen, voordragen tijdens de keuring, zaal in orde maken voor de opening, dames die ons wil-
len helpen bij het verkopen van de loten voor het rad van avontuur en niet te vergeten het 
uitkooien van de vogels– en het opruimen van de TT-zaal. Dit alles kunnen wij als bestuur 
niet alleen. Als u ons enkele momenten wilt komen helpen zouden wij dit zeer op prijs stel-
len en u kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen welke u in dit clubblad aantreft en inleve-
ren tijdens onze ledenbijeenkomst van 26 september as. Of u kunt het via de website door-
geven: www.denachtegaalhjd.nl. Maar dit is lichamelijke arbeid waar voor wij u hulp voor 
vragen ook willen wij een beroep op u doen om ons financieel te steunen. U begrijpt dat een 
show, ook al is deze iets kleiner, organiseren (veel) geld kost. Wij vragen dan ook aan u of u 
zelf eventueel een kwekersadvertentie wilt plaatsen in onze catalogus. Voor info kunt u te-
recht bij het bestuur of op onze website. Op deze website staat alle informatie aangaande 
deze show en zo ook het laatste nieuws. Tevens staan hier de reglementen en de inschrijf-
formulieren op. U kunt zelfs het inschrijfformulier digitaal invullen en versturen. Zoals u ziet 
proberen wij u het van alle gemakken te voorzien.  
 

Als laatste wil ik u nogmaals oproepen om uw vogelvereniging “De Nachtegaal”  
Heerjansdam niet te vergeten en u vragen om onze ledenbijeenkomsten, babyshow en ten-
toonstelling te bezoeken.  
En als u ideeën heeft, geeft het aan ons door. U weet samen staan we sterk. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lex Kaptein, Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam. 
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Notulen van donderdag 23 mei 2019 
Op deze avond waren 17 leden aanwezig, van het bestuur was alleen de secretaris was afwezig.. 
 

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

Notulen vorige vergadering 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

Ingekomen stukken 
Het jaarverslag 2018 van  de commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving NBvV is binnengekomen. Dit 
verslag is terug te vinden op de website van Rayon 5, onder het kopje NBVV > Dier en Welzijn. 
 

Mededelingen 
Terugkoppeling van de distrits voorjaarsvergadering  Zuid-Holland van 03 mei 2019. 
• Afscheid Districtsvoorzitter; Districtsvoorzitter Piet Hagenaars heeft afscheid genomen als voorzitter 

van het District Zuid-Holland. Piet is door Kees Diepstraten toegesproken en heeft hem namens het 
district bedankt voor het vele werk. Namens de N.B.v.V. heeft Klaas Snijder (bondsvoorzitter) Piet ook 
hartelijk bedankt voor het vele werk en heeft hem tevens de speld van “Lid van verdiensten” opge-
speld. Nieuwe Districtsvoorzitter; Kees Diepstraten is de nieuwe districtsvoorzitter geworden. Ver-
kiezing districtsbestuur; Bij het Districtsbestuur is Hans van Egmond (vz rayon 1) herkozen. Verkie-
zing Stichting Districtsshow Zuid--Holland; Andre Leeuwenstein is als afgevaardigd lid van de afdelin-
gen Zuid-Holland herkozen binnen de Stichting (SDZH) Verkiezing hoofdbestuur N.B.v.V. ; Klaas Snij-
der is herkozen als voorzitter en voor Sjoerd Munniksma wordt een opvolger gezocht. Dit wordt op 
de ALV van 28 september 2019 beslecht. Voorstellen afdelingen; er zijn 2 voorstellen van afdelingen 
ingediend waarop gestemd kon worden. Nabespreking Mondial COM; er zijn dingen goed gegaan, 
maar zijn ook dingen die beter hadden gekund. Dit wordt allemaal als verbeterpunten meegenomen 
als er ooit weer een COM in Nederland wordt gehouden. Nieuw vraagprogramma; na het NK 2020 
komt er een nieuw vraagprogramma. Contributie verhoging; De N.Bv.V. gaat het komende jaar de 
contributie verhogen naar € 2,00 op jaar basis. Hierdoor zal ook onze contributie volgende jaar om-
hoog gaan. Op de jaarvergadering in januari 2020 komen wij hierop terug. TT-keurseizoen 2019; Tij-
dens het komende keurseizoen 2019, zijn er nieuwe richtlijnen voor alle keuringen.  Stellen krijgen 
geen eenheidspunten meer. Prijswinnaars bij de enkelingen kunnen niet uit de stammen of stellen 
komen. Algemeen kampioen wordt gekozen uit de vogels met de hoogste puntenwaardering. Zijn er 
meerdere vogel met 94 punten dan krijgt de algemeen kampioen 95 punten. SDZH –DTT Hellevoet-
sluis; Het bestuur van SDZH heeft het draaiboek met de bestuursleden van De Vogelvrienden Helle-
voetsluis doorgenomen. De ruimte waar de vogel zullen gaan verblijven tijdens de DTT is net zo groot 
als in het clubgebouw in Maasland NK 2020; inbrengen van de vogels is op 29 december 2019 en de 
opening is op 02 januari 2020. Jeugddistrictdag 2019 Dordrecht; ‘s morgens de vogels inbrengen en 
‘s middag met een fluisterboot door de Biesbosch. 

 

• Clubuitje; zaterdag 25 mei gaan we met 15 personen naar ZooParc Overloon in Overloon. Vertrek 
vanaf de manage om 08.30 uur. 

• Regionale Babyshow en Regionale Tentoonstelling 2019 ; In het clubblad van september komt hier 
meer informatie over in te staan. 

 

Ledenbestand 
Het ledenbestand is ongewijzigd gebleven. 
 

Rondvraag: 
Danielle Entjes; Er is een vogelpark in Beesd. Antw. Dit klopt het is voornamelijk een uilenpark en het heet 
De Paay. 
Fred Beekman; is er nagedacht om een groepsapp op te zetten? Antw. Nee, maar het is wel een idee om 
over na te denken. Er moeten dan wel een aantal spelregels voor opgezet gaan worden waar iedereen zich 
aan dient te houden. Er mogen dan alleen dingen geplaatst worden die over de vogels gaan. 
Jaap Zuideweg; is het betalen van de BBQ per persoon? Antw. Ja, de kosten zijn per persoon. 
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Henk Flink; De vrouw van Willem Weizenbach stelde het zeer op prijs dat er enkele bestuursleden van 
de vereniging aanwezig waren op de uitvaart. Ook de rouwadvertentie in het clubblad vond zij er goed 
uitzien. 
 

Filmavond 
Voordat de zomerstop begint hebben we zoals gebruikelijk nog een filmpresentatie van Nelly en Teun 
van der Waal. Met deze mooie film eindigen we het voorseizoen. 
 

Sluiting  
Omstreeks 22.25 uur bedankte de voorzitter Nelly en Teun en wenste iedereen welthuis en een fijne 
vakantie.    

Notulant: Nelly van der Waal 

Inschrijfformulier voor de BBQ op zaterdag 21 september a.s. 
 

Ja, ik kom op de BBQ met  _______ personen 
 
En ik wil graag _____ x het vleespakket 
En ik wil graag _____ x het vispakket 
 
Naam: _________________________  Telefoonnummer: ___________________ 

Babyshow en BBQ 
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Regionale Babyshow 2019 
 

Beste leden, 
 

Vogelvereniging “De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert dit jaar weer een  
Regionale “Babyshow 2019”.  
Deze dag zal gehouden worden op zaterdag 21 september a.s. in de kantine van  
LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Voor deze show kunnen alleen leden van de vogelverenigingen uit het rayon 5  
vogels inzenden. Deze show is gratis voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet 
deelnemers. Ook het insturen van de vogels is gratis. 
Deze dag begint om 08:30 uur tot 15.00 uur, vogels inbrengen is van 08.30 uur tot  
09.30 uur. Er worden voor deze dag evt. verenigingskooien beschikbaar gesteld  
(* Kosten € 2,00 per kooi).  Deze kooien staan dan voor u klaar, de kooien mogen 
niet mee naar huis worden genomen. 
 

Wij hopen dat u met zoveel mogelijk vogels op deze dag aanwezig zult zijn. 
En daarom vragen wij u om het hier onderstaande formulier in te vullen en op te stu-
ren naar Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht.  
Dit graag voor 20 september a.s.    
U kunt het ook doorgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl. 
Verder is de bedoeling van deze dag, dat u alles over uw vogels kunt bespreken met 
de heren keurmeesters. 
 

Wij rekenen op uw medewerking. 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
Namens het Bestuur v.v. ”De Nachtegaal”, Heerjansdam 
Walter Rötgers, secretaris. 
 
 

 Ja,   Ik kom zaterdag 21 september a.s. naar de Regionale “Babyshow 2019” met : 
      
     _____   Kleurkanaries                   Ik wil graag de volgende verenigingskooien gebruiken:   
         
     _____   Postuurkanaries  _____  Universeelkooien 
 
     _____   Europese Cultuurvogels       
                                                          
     _____  Tropen                            _____ Tropenkooien 
  
     _____  Parkieten                                           

         

     Kweeknr.:  ___________      Verenigingscode: ______  

     Naam:       _______________________________    

     Adres:         _______________________________  

     Woonplaats:  _______________________________ 

 

 
U komt toch ook! 
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Clubuitje ZooParc Overloon 
 

Op zaterdag 25 mei jl. was het weer zo ver, het clubuitje van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
15 leden stonden om 08:30 uur bij de Manege De Develruiters in Heerjansdam gereed om de 
reis naar Overloon te gaan maken. Zogezegd zo gedaan en om 10:05 uur kwamen we dan ook 
met 5 auto’s aan in Overloon. Direct na binnenkomst stond er een overheerlijk bakkie koffie 
of thee met gebak voor ons klaar. Alles keurig netjes geregeld door het restaurant van de die-
rentuin. Nadat de koffie of thee ons heerlijk heeft gesmaakt werd het tijd voor de rondlei-
ding. Onze gids was Marco en hij wilde ons het park laten zien en na zijn zeggen had hij geen 
haast. Dit laatste klopte ook, want de rondleiding stond gepland voor 2 uur maar liep uit naar 
2 en half uur. Hij vertelde ons hoe het park is ontstaan en wat de toekomstplannen zijn. Maar 
het belangrijkste wat hij ons wilde laten zien waren de dieren. De dierentuin was, en vooral 
voor de dieren, ruim opgezet. En hierdoor zag je ook de rust onder de dieren en dat ze het 
naar hun zin hebben. Na de vraag of wij ook achter de schermen mochten kijken nam Marco 
ons mee naar de keuken waar al het eten klaar gemaakt werd voor de dieren. Hier werd het 
voedsel op maat klaar gemaakt, van een vlees- tot een groente/fruit schotel. Met daarin de 
nodige vitamines en mineralen. Er hing dan ook een schema op met daarop aangegeven wat 
en hoeveel ieder dier per dag moet/mag hebben. Na dit gezien te hebben werd de rondlei-
ding vervolgt door het park en Marco wist van alle dieren wel iets te vertellen. Al met al een 
zeer geslaagde rondleiding. Na 2 en half uur rondgeslenterd te hebben namen we afscheid 
van onze gids en was het tijd om de innerlijke mens te verwennen. En zogezegd werd er op 
het terras van het restaurant genoten van de lunch. Eenmaal alles opgegeten te hebben werd 
er nog een rondje gemaakt door het park. En lopende weg was Iedereen het er wel over eens 
“Het is een schitterend park”, maar laten we ook het weer niet vergeten. Het weer was ons 
deze dag zeer goed gezind, op een paar spelde prikjes na was het een schitterende dag met 
veel zon. 

Rond 15:30 uur werd het tijd om weer richting Heerjansdam te gaan, maar voordat wij daar-
aan zouden komen wilde enkele leden onderweg nog even stoppen om nog even iets te drin-
ken en te eten. Zo werd bij Vuren het restaurant de Goudreinet aangedaan en hebben daar 
nog even, onder het genot van een hapje en een drankje, de dag doorgenomen. Eenmaal ook 
hier weer alles opgegeten te hebben werd de reis weer vervolgt en, als ik voor mij zelf mag 
spreken, kwam ik rond 19:30 uur moe maar met een goed gevoel thuis. 

Voor diegene die niet mee geweest zijn, u heeft wat gemist. Maar niet getreurd, volgend jaar 
organiseren we weer een clubuitje.  Waarheen ????????? 

Buiten de foto’s welke in het clubblad zijn geplaatst vindt u nog veel meer foto’s op onze 
website onder het kopje “Op Bezoek bij……” 

Lex Kaptein 
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Meer foto’s op www.denachtegaalhjd.nl 
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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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REGIONALE TENTOONSTELLING 2019 
 

Bij het clubblad vindt u de reglementen– en het inschrijfformulier voor de 
komende Regionale tentoonstelling 2019, die wij willen organiseren van 
22 t/m 26 oktober a.s. Deze show zal plaats vinden in de kantine van LR 
& PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.  
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde in-
schrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag  
1 oktober a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH  
Barendrecht of schrijf in via de website www.denachtegaalhjd.nl 
De inschrijfkosten bedragen €1,00 (jeugd € 0,50) per vogel en 
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 3,50 (jeugdleden gratis). 
  
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit: 
 

DINSDAG 1 OKTOBER : 
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels. 
 

DINSDAG 22 OKTOBER: 
Start opbouwen tentoonstelling en van 14.00 uur tot 21.00 uur 
inbrengen van de tentoonstellingsvogels. 
 

WOENSDAG 23 OKTOBER: 
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 09:00 uur. 
 

DONDERDAG 24 OKTOBER: 
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur 
 

VRIJDAG 25 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur 
 

ZATERDAG 26 OKTOBER: 
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien TT vogels. 
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur.  
En om 16:00 uur trekking Grote Verloting 2019. 

 

TIP! Lees zorgvuldig de bijgevoegde TT reglementen door 
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen, inbrengen etc…………. 

GROTE VERLOTING 2019 
Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op 
Zaterdag 26 oktober a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC Devel-
ruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.  
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje.  
Betalen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer 
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Poortu-
gaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere boek-
jes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal.   
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kun-
nen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden dan zien wij dit boekje 
graag zo spoedig mogelijk terug. 
 

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING! 
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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 2019 

  
- Zaterdag 21 september 2019 
  Regionale Babyshow 
 

- Donderdag 26 september 2019 
  Ledenbijeenkomst 
 

- Dinsdag 22 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019 
   Regionale Tentoonstelling 
 

- Donderdag 28 november 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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V.V.  DE NACHTEGAAL   
HEERJANSDAM 

 

Organiseert een 
Regionale Babyshow 2019 

op zaterdag 21 september a.s. 
 
 

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 21 september a.s. 
een Regionale Babyshow 2019  in de kantine van de LR & PC Develrui-
ters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam  
 

Dit is uw kans om alles te bespreken met de keurmeester aangaande 
conditie, vorm, kleur en eventuele andere vragen die u al lang beant-
woord wilt hebben. 
 

Voor deze gezellige en leerzame show kunnen alleen leden van de vo-
gelverenigingen uit het rayon 5 vogels inzenden.  
 
Het Inschrijfformulier staat elders in dit clubblad of u kunt via de web-
site invullen. 
 

Datum    : 21 september 2019 
Inbrengen vogels  : 08.30 uur tot 09.30 uur 
Show geopend   : 10.00 uur tot 15.00 uur 
Kosten    : gratis 
 
 

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl 
 

voor meer informatie: www.denachtegaalhjd.nl 
 



 

September 2019                                                   20 



 

September 2019                                                   21 

 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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Oproep Regionale tentoonstelling 2019 
 

Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek van dinsdag 22  
t/m zaterdag 26 oktober as. Alle dagen kunnen wij uw hulp gebruiken. 
Wie ons wil komen helpen kan zich opgeven door het onderstaand formu-
lier in te leveren op de eerstvolgende ledenbijeenkomst of via de website. 

UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op donderdag 26 september 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. TT-bespreking (Regionale TT 2019) 
7. Pauze 
8. Presentatie Clubuitje en Babyshow 
9. Sluiting 
 

WAAR: KANTINE LR & PC DEVELRUITERS 
MOLENWEI 3  HEERJANSDAM 

Naam:   

Adres:   

PC / Woonplaats:   

Telefoonnummer:   

    
dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

    22-10 23-10 24-10 25-10 26-10 

Ochtend: 9:00/12:30 
          

Middag: 12:30/18:00 
          

Avond: 18:00/22:00 
  

 XX 
    

 XX 
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