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VOGELVERENIGING
"DE NACHTEGAAL"
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Opgericht: 7 april 1964
BESTUUR
VOORZITTER
Lex Kaptein
Palissanderhout 64
2994 HK Barendrecht
Tel.: 06-12616179

SECRETARIS
Walter Rötgers
Padova 2
2921 BH Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER
Tjerd Kamphuis
Tjalk 118
2991 PR Barendrecht
Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS
Martin Versteeg
Abelenhof 49
3355 PJ Papendrecht
Tel.: 078-6427221
Tel.: 06-14610750

MATERIALEN-COMMISSARIS
Raymond Sluiter
Griegplantsoen 19
2992 EH Barendrecht
Tel.: 0180-654039

REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningmeester v.v."De Nachtegaal"
p/a Tjalk 118
2991 PR Barendrecht
E-MAIL ADRES
info@denachtegaalhjd.nl

MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL
*lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris!

Januari 2016

2

EEN HEEL GELUKKIG EN VOORAL GEZOND 2016
Beste leden,
Namens het bestuur wens ik u en uw familie een gelukkig maar vooral een
gezond 2016 toe. Tevens wens ik u een goed kweekseizoen, want wat is
nu een jaar zonder jonge vogels.
Voor onze nieuwe leden hopen we dat zij het bij ons naar hun zin zullen
krijgen en dat wij als vereniging hen niet zullen teleurstellen.
Even terug kijken naar 2015, wat een fijne afsluiting van het jaar hebben
we gehad. De Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 is in alle opzichten een geweldig succes geweest. Meer vogels dan wij verwacht hadden,
natuurlijk wel gehoopt. Fijne complimenten ontvangen van de leidingkeurmeesters, districtsbestuur en van veel inzenders.
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam heeft laten zien waar een kleine vereniging toe in staat is.
Dus een show waar wij met trots op kunnen terugkijken.
2016 zal voor ons een iets rustiger jaar worden, maar wij gaan er alles
aan doen om het voor alle leden weer aantrekkelijk te maken om naar onze ledenbijeenkomsten, babyshow, verenigingsuitje en tentoonstelling te
komen.
Niet alleen de bovenstaande babyshow, verenigingsuitje en de tentoonstelling zijn onze speerpunten maar ook zullen wij op de ledenavonden interessante sprekers uitnodigen. Onze eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe jaar zal in het teken staan van de jaarvergadering en kijken we terug,
met een PowerPoint presentatie gemaakt door Nelly v/d Waal, nog eens
terug op de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015.
Verder gaan ons best doen om het iedereen naar zijn/haar zin te maken.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij op vele van u kunnen rekenen en
dat u de komende bijeenkomsten in grote aantallen aanwezig zullen zijn
om er met elkaar een mooi jaar van te maken.
Voorzitter Lex Kaptein.

Dringend verzoek
Willen de leden die hun contributie 2016 nog niet betaald hebben dit zo
snel mogelijk doen? De penningmeester heeft het eerste half jaar al af
moeten dragen aan de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers.
REKENINGNUMMER
Iban: NL11 INGB 0002252550
Penningmeester v.v."De Nachtegaal", Barendrecht

Senioren
Jeugd
Gastleden

€ 32.00 p/j
€ 16.00 p/j
€ 20.00 p/j

WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING.
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Notulen ledenvergadering van donderdag 26 november 2015
1. Opening
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder de leden
van de andere verenigingen.
De vergadering zal in teken staan van de komende district tentoonstelling.
2. Notulen vorige vergadering
Er waren geen op –of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken
Diverse uitnodigingen ontvangen van verenigingen voor de t.t. show.
4. Ledenbestand
Is het zelfde gebleven.
5. Mededelingen
Vogelvereniging Witroka en Groot-Ammers houden deze week de tentoonstelling.
Rayon wordt gehouden in Dordrecht helaas zijn er geen leden die meedoen van De Nachtegaal.
6. Bespreking District tentoonstelling
Om alles in goede banen te laten verlopen in week 51 heeft de Voorzitter op een professionele manier
van dag tot dag een beamer presentatie gehouden.
Voor iedereen was het daarom makkelijk en duidelijk te volgen.
Iedereen kon dan zien wie zijn taak die week zou worden.
En met ±60 vrijwilligers is dat wel nodig.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Al met al een mooie presentatie.
Iedereen bedankte de Voorzitter voor zijn presentatie.
7. Rondvraag
Vraag van Jaap den Hollander is er ook een verkoop klasse; helaas is er geen verkoop klasse.
Vraag van Henk Flink is er genoeg ruimte tussen de stellingen.
Ja, er is genoeg ruimte.
8. Sluiting
De Voorzitter bedankte iedereen voor hun komst en wenste iedereen wel thuis en tot in week 51 tijdens de district week.

JAARVERGADERING

Donderdag, 28 januari a.s., houden wij de jaarvergadering.
Jij bent van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn.
Zaal open:
Aanvang:

19:30 uur
20:00 uur

Waar:

Sporthal “Den Dam”
Sportlaan 8 Heerjansdam

Jij komt toch ook!
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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 plaatsnemen, voor drie jaar, één avond in het jaar, stelt u zich dan op de
komende jaarvergadering beschikbaar voor 2016

BESTUURSVERKIEZING
Op donderdag 28 januari a.s. zal er een algemene jaarvergadering gehouden worden. Net als ieder jaar zijn er bestuursleden aftredend, en dit jaar
zijn dit:
Secretaris,
Materialencommissaris,

Walter Rötgers
Raymond Sluiter

herkiesbaar
herkiesbaar

Tussentijds aftredend
Penningmeester,
Tjerd Kamphuis
Tjerd heeft in januari 2015 aangegeven dat hij dit jaar zijn functie als penningmeester zal beëindigen.
Leden die zich kandidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie konden
zich schriftelijk opgeven t/m 14 januari jl.
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnengekregen.

Grote Verloting 2015

v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Datum trekking: 19 december 2015, 16:00 uur
Waar: Sporthal “Den Dam”. Sportlaan 8, Heerjansdam
1e. prijs:

Smart TV

0787

2e. prijs:

Kinderfiets

0746

3e. prijs:

Koffiemachine

1832

4e. prijs:

Keukenmachine

0897

5e. prijs:

Grastrimmer

0232

Eventueel gewonnen prijs kunt u afhalen op de
ledenbijeenkomst van 28 januari 2016
Januari 2016
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Verslag Districtstentoonstelling
Zuid-Holland 2015
De Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2015 ligt al weer achter ons. De
show waar we zolang naar uitgekeken hebben en veel voorbereidingen
aan hebben gehad is al weer voorbij.
Wij hebben, als bestuur, deze week als zeer prettig ervaren en willen dan
ook iedereen van harte bedanken voor alles. Zoals gezegd was de voorbereiding, ondanks dat alles nog klaar lag van de districtstentoonstelling
Zuid-Holland 2014, toch nog veel werk. Niet alleen voor het bestuur maar
ook voor de vele medewerkers die ons enorm geholpen hebben bij het organiseren van dit spektakel.
Zoals gezegd na de voorbereidingen werd het tijd om het waar te maken
wat wij allemaal bedacht hadden. En zo werd het weekend voor de show
al een begin gemaakt met het verzamelen van het materiaal, wat we
mochten lenen van diverse verenigingen en bedrijven.
Maandag, 14 december, was het dan zover, de vrijwilligers verzamelden
zich in de sporthal en werden eerst voorzien van een heerlijk bakkie koffie.
Na dit bakkie werd als eerste de vloer van de sporthal bedekt met stucloop, dit om de vloer te beschermen. Gelijktijdig werden de karren met
materiaal al uit geladen en de zaal binnen gebracht. Waarna de stellingen
op de plaats werden gezet. Dit alles ging zo voorspoedig dat om 17:00
uur iedereen huiswaarts keerde om op dinsdagmorgen weer uitgerust verder te kunnen.
Dinsdag, 15 december, werden de laatste voorbereidingen getroffen om
de inzenders met vogels te kunnen ontvangen. En om drie uur stonden de
inzenders al te trappelen voor de deur, het was even echt spits uur op dat
moment. Maar alles verliep vlotjes en om 21:00 uur stonden alle vogels
op de stellingen.
Woensdag, 16 december, Keurdag. Wij waren weer vroeg aanwezig in de
sporthal, want de 22 keurmeesters komen van ver en wilde dan graag een
bakkie koffie met een broodje. Zo gezegd zo gedaan, niet alleen de koffie
met broodjes stonden klaar maar ook de keurtafels en keurblokken lagen
klaar. Om 8:45 uur waren de meeste keurmeesters en alle vrijwilligers
binnen en werden verwelkomd door de voorzitter, Lex Kaptein. Na het
verdelen van alle taken wenste hij iedereen een gezellige dag toe.
Er werd op tijd voor een natje en een droogje gezorgd en rond 12:30 uur
was het de beurt voor de eerste groep om aan te schuiven aan een heerlijk chinees buffet. Om 13:15 uur werd dit herhaald voor de tweede groep.
En gezien de reacties heeft het iedereen goed gesmaakt.
Ruim voor 16:00 uur gingen de eerste keurmeesters al huiswaarts, maar
voor dat ze afscheid namen werden ze nog getrakteerd op een heerlijk
flesje wijn. Om 17:00 uur was alles in de computer ingevoerd en de catalogus gecontroleerd en konden ook de leiding keurmeesters naar huis.
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De catalogus werd verder gereed gemaakt voor de drukker en de keurbriefjes kregen ook de laatste check voor dat ze, met de medailles,
de enveloppe ingingen.
Er werd al een begin gemaakt om de zaal show klaar te maken, de keurtafels werden opgeruimd en de volière werd neer gezet. Al met al konden
we terugkijken op een geslaagde keurdag.
Donderdag, 17 december, de dag van de opening, werden de puntjes op
de i gezet en werden om 10:00 uur de eerste gasten al verwelkomt. Dit
waren de leerlingen van de Julianaschool en de Rank. In de morgen twee
groepen en in de middag twee groepen. Het was een drukte maar de kinderen waren wel onder de indruk van alle mooie vogels. Vooral de vogels
met vele kleuren trokken de aandacht van de kinderen. Na deze groepen
kinderen was het wachten op de officiële opening.
Om 19:30 was het zo ver. De voorzitter Lex Kaptein vertelde dat hij een
trotse voorzitter was. En hij bedankte iedereen voor haar/zijn inzet deze
week. Na deze woorden gaf hij het woord aan de districtsvoorzitter Piet
Hagenaars die namens de N.B.v.V. Wil Kok de speld van 50 jaar lidmaatschap op spelde. Namens v.v. De Nachtegaal kreeg hij van de voorzitter
Lex Kaptein een boeket overhandigd. Na deze huldiging was het tijd om
de algemeen kampioenen bekend te maken en krijgen uit handen van de
districtsvoorzitter Piet Hagenaars de daarbij behorende prijs uitgereikt. Na
deze prijzen werden door de voorzitter Lex Kaptein de prijzen van het individuele- en het verenigingsklassement uitgereikt. Na al deze verplichten
handelingen werd het hoogtijd om de show te openen. De inzenders snelde zich naar de info stand om de keurbriefjes en de catalogus te mogen
ontvangen Want iedereen is toch nieuwsgierig naar; “Wat hebben mijn vogels gedaan, heb ik prijs!”.
Vrijdag, 18 december, was even een dag om bij te komen. De bezoekers
aantallen vielen een beetje tegen maar toch was het een gezellige en ontspannen dag. De laatste groepen van de scholen kwamen nog even langs.
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Zaterdag,19 december, laatste dag van deze show, werd het in de middag
een gezellige drukte. Alle inzenders waren weer richting Heerjansdam gekomen om de vogels weer naar huis te kunnen brengen.
Maar voor het zover was moest er eerst nog wat verdiend worden. Net als
de donderdagavond werd er weer Rad van Avontuur gedraaid en waren er
schitterende prijzen te winnen. Kalkoenen, kippen, rollades en schitterende levensmiddelentassen waren er te winnen.
Als laatste het tijd voor de trekking van de Grote Verloting 2015 en na deze trekking bedankte de voorzitter Lex Kaptein nogmaals iedereen hartelijk voor deze fantastische week.
Hij was trots dat zo’n kleine vereniging uit Heerjansdam dit spektakel op
deze manier heeft geklaard.
Na deze laatste woorden werd het tijd om de vogels weer naar huis te
brengen, de zaal werd hiervoor gereed gemaakt en dankzij de medewerking van alle inzenders verliep dit soepeltjes.
Zo ook het uitkooien verliep vlotjes, ruim 10 vrijwilligers hebben het voor
elkaar gekregen om de vogels binnen vijf kwartier weer aan hun baasjes
terug te geven.
Na het uitkooien moest de zaal weer ontmanteld worden, vele vrijwilligers
bleven ons helpen en vele handen maakt het werk lichter en hierdoor was
de sporthal weer rond 21:00 uur opgeruimd.
Maandag, 21 december, werd er in de middag en avond het materiaal
weer teruggebracht bij de verenigingen en ons eigen materiaal opgeruimd.
En zo kwam er weer een eind aan de Districtstentoonstelling Zuid-Holland
2015 Heerjansdam.
Een show waar wij als, v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, trots op mogen
zijn.
Nogmaals; Iedereen maar dan ook iedereen hartelijk bedankt!

Voor meer foto’s ga naar: www.dtt2015.denachtegaalhjd.nl
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50 jaar lid N.B.v.V.
Tijdens de openingsavond van de districtstentoonstelling Zuid-Holland
2015 is de heer Wil Kok gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de
N.B.v.V.. Wil kreeg van Piet Hagenaars, districtsvoorzitter Zuid-Holland,
de speld van de N.B.v.V. uitgereikt. Namens v.v. De Nachtegaal kreeg hij
een prachtig boeket bloemen overhandigd van voorzitter Lex Kaptein.

Ledenbestand

Per 31 december 2015 hebben de volgende leden hun lidmaatschap opgezegd. Dit zijn:
1TFV
8SFT
5TPP
6SCZ
8RKG

H. van Gink
P. Groenendijk
J. Nettenbreijer
D. Schaap
J. Wit

Barendrecht
Poortugaal
Barendrecht
Barendrecht
Barendrecht

Gelukkig hebben wij weer 2 gastleden in kunnen schrijven, en wel:
9SUP
9RCH

P. Meijer
J.L. Simons

Rotterdam
Rotterdam

5NHW J. Wendrich
Barendrecht
Heeft haar gastlidmaatschap omgezet in volledig lidmaatschap.
Hierdoor is ons ledenbestand gekomen op totaal 50 leden.
Waarvan 46 seniorenleden, 1 jeugdlid en 3 gastleden
Januari 2016

17

Januari 2016

18

BELANGRIJKE DATA 2016
- Donderdag 28 januari 2016
Jaarvergadering

- Donderdag 25 februari 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 31 maart 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 28 april 2016
Ledenbijeenkomst
- Donderdag 26 mei 2016
Ledenbijeenkomst

Noteer deze
ledenbijeenkomsten

alvast in je agenda!
Ringen nieuws
Met ingang van ronde 1 voor 2016 is er wat veranderd.
Vooruit lopend op de wet Dieren & Welzijn, heeft het hoofdbestuur van de
NBvV en het overkoepelend orgaan met toezicht op het uitbrengen van
vogel-poot ringen, besloten alleen ringen voor beschermde vogels te
verstrekken, als de officiële bestellijst op het bondsbureau is bezorgd.
Scannen mag niet !
Dit houdt dus in, dat de ringencommissaris uw bestellijst eerst op moet
sturen per post naar Bergen op Zoom en dan wordt de productie voor uw
ringen in gang gezet.
Bestelt dus op tijd en denk goed na over uw bestelling. Als u direct met de
bestelling voor gewone ringen besteld, scheelt u dat 1 X € 2,50 aanmaakkosten en dat zijn toch weer 12 ringen.
Bij het formulier voor beschermde vogels, moet uw BSN nummer,
handtekening en datum zijn ingevuld en over welke ronde het gaat.
Let hier dus altijd goed op, anders wordt het niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie: Martin Versteeg,
martin.versteeg@upcmail.nl
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Ringen bestellen 2016
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 het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrijving of contant bij het inleveren van het formulier.
bestelperiode uitlevering na:
1e ronde: 01 april - 15 mei 2015
2e ronde: 16 mei - 30 september 2015
3e ronde: 01 oktober - 31 januari 2016
4e ronde: 01 februari - 31 maart 2016

levering
levering
levering
levering

na:
na:
na:
na:

1 okt.2015
15 dec.2015
1 april 2016
15 mei 2016

De bestelformulieren voor 2016 zijn te downloaden van de site.
Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,
Martin Versteeg is: 06-14610570 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 worden. 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 Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor inheems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (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.
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Hier kunt uw kwekers
advertentie staan

Informatie:
Martin Versteeg
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die
gehouden zal worden op donderdag 28 januari a.s. om 20.00 uur (zaal
open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de
Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Ledenbestand
6. Terugblik Districtstentoonstelling
7. Jaarverslag secretaris
8. Jaarverslag Penningmeester
9. Verslag kascontrolecommissie
10. Benoeming kascontrolecommissie 2016
11. Bestuursverkiezing
12. Voorstellen bestuur
13. Rondvraag
14. Pauze
15. Presentatie Districtstentoonstelling Nelly v/d Waal
16. Sluiting

Jij komt toch ook?
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