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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)  € 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. 
 

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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Van de voorzitter 
 

Wat was het fijn om weer van start te gaan zonder alle corona regels die bijna 
twee jaar geduurd hebben. Laten we hopen dat dit niet meer terugkomt. 
Het was ook weer fijn om zoveel (30) leden te mogen begroeten op deze eerste 
ledenbijeenkomst. Deze ledenbijeenkomst stond in het teken van de jaarvergade-
ring. Ook waren er een aantal nieuwe leden aanwezig, deze stelde zichzelf aan 
ons voor en ik hoop dat zij het goed naar hun zin krijgen bij onze vereniging. 
  
Zoals u in de notulen kunt lezen zal er dit jaar ook diverse veranderingen doorge-
voerd worden bij de NBvV. Denk hierbij aan het digitaal bestellen van uw ringen, 
dit moet u vanaf 1 april a.s. zelf doen. Dit is een grote wijziging en zeker voor die 
leden die weinig met computers hebben. Maar mocht u er niet uitkomen dan zal 
de ringencommissaris u kunnen bijstaan. 
  
Ook zal de secretaris de TT-aanvraag in het vervolg via de digitale-weg moeten 
aanvragen en niet alleen de TT-aanvraag maar ook het verzekeringsformulier zal 
digitaal ingevuld moeten worden. 
  
Verder zal de NBvV uit nood de contributie per 2023 en per 2024 met € 2,00 
per keer moeten verhogen. Dit doen ze niet uit weelde maar uit pure noodzaak, 
denk hierbij aan alle prijsstijgingen. Het moet natuurlijk nog door de ALV van de 
NBvV goedgekeurd worden. 
Hier heeft natuurlijk niet alleen de NBvV last van maar ook onze vereniging en 
niet te vergeten u zelf ook. Het bestuur gaat zich hierover buigen en komen hier 
zeker nog op terug. 
  
Ook zal er in het Hoofdbestuur wijzigingen doorgevoerd moeten worden want on-
ze huidige voorzitter, Klaas Snijder, heeft aangegeven er na de ALV 2022 mee te 
stoppen. Gelukkig heeft Albert Zomer (nu 2e. Voorzitter) zich kandidaat gesteld 
voor voorzitter en is er voor de lege plaats die ontstaat is een nieuwe bestuurder 
gevonden. Beide heren moet op de ALV 2022 nog gekozen worden, maar waar-
schijnlijk is dit een formaliteit. 
 
Verder hoop ik dat het aantal bezoekers op de ledenbijeenkomsten zo hoog blijft 
en daarvoor doen wij, als bestuur, ons uiterste best voor. Het bestuur zal zeer 
leerzame sprekers uitnodigen die onze kennis over onze vogels hopelijk kunnen 
verbreden. Dus ik hoop u (weer) te kunnen begroeten op donderdag 31 maart a.s.  
 
Lex Kaptein 
Voorzitter v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
 

Voor laatste nieuws gaat u naar onze website: 
 

www.denachtegaalhjd.nl 
 

of geeft u op voor onze WhatsApp-groep 
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Notulen van donderdag 24 februari 2022 
  

Op deze avond waren 30 leden aanwezig inclusief bestuur. 
 

1. Opening 
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. Na bijna drie maan-
den stil te hebben gelegen was het eindelijk weer zover om de jaarvergadering welke 
eigenlijk in januari plaatsvinden te houden. Volgens de regels werd de vergadering op 
1,5 m van elkaar gehouden. 
 

Eerst werd er een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van 
Cor Kranendonk hij is op 08 november 2021 overleden. En op donderdag 17 februari 
jl. is Ditty Wagemakers overleden. 

 

2. Notulen vorige vergadering 30 september 2021 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
- Ringen nieuws 
- Nieuws van de NBvV 
- UBO 
 

4. Mededelingen/voorstellen bestuur 
- Ringen nieuws 
Wij hebben het er tijdens diverse ledenbijeenkomsten al regelmatig over gehad. De 
ringenbestellingen gaan vanaf 1 april 2022 veranderen, niet meer via onze ringen-
commissaris maar vanaf 1 april 2022 moet u ze, met of zonder hulp van onze ringen-
commissaris, zelf bestellen. U krijgt de ringen dan ook niet meer via onze ringencom-
missaris thuis maar worden door de N.B.v.V. naar u opgestuurd. 
Lex heeft het met andere mensen voor de bond getest en het werkt goed. 
 

Wat staat u te wachten met uw ringenbestelling 
• Ieder lid van de N.B.v.V. kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afreke-
nen. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel be-
steld heeft. 
• Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiliging). 
• Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook de bestel-
ling en afleverdatum. 
• Bij speciale ringen CITES of EC-ringen blijft het BSN nummer invoeren noodzake-
lijk. 
• De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De 
verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen. 

 

Bestellen blijft het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1ste levering blijft 
1 oktober van het jaar voor alle ringen van het daaropvolgende jaar (dit is internatio-
naal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen binnen een maand na 
bestelling. 
Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel mogelijk 
vermeden te worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 dagen uit 
te leveren. Voor alle gewone aluminimum ringen tot 16 mm zal € 0,30 per stuk in re-
kening worden gebracht, exclusief administratie- en verzendkosten. 
 

Cultuurringen zullen € 0,40 per stuk gaan kosten en de prijs voor rvs-ringen blijft 
€2,00. De administratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedragen. 
Kunststofringen worden niet meer geleverd. 
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Wat krijgt u ervoor terug?  
• Eigen controle van en verantwoording voor uw bestelling;  
• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd.  
• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer);  
• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd.  

 

Wordt de ringencommissaris overbodig?? 
NEEN, de ringencommissaris kan samen met degene, die geen computer heeft, die 
ouder is of die niet zo handig met een computer is, helpen of misschien wel voor hen 
bestellen. 

 

Nieuws van de NBvV 
TT-Aanvragen 
Ook het aanvragen van de Tentoonstellingen gaat vanaf dit jaar nu ook digitaal. 
Er is een app ontwikkeld waarin de secretaris de TT-aanvraag voor 4 jaar tegelijk kan 
invoeren. 
Ook zal via deze app het verzekeringsformulier ingevuld en gestuurd kunnen worden. 
Hoe dit allemaal werkt zal nog door de NBvV gecommuniceerd worden. 
 

WhatsApp groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam; 
Om volledig op de hoogte te blijven aangaande onze vereniging hebben wij een 
WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. 
Wij hopen hiermee meer leden directer te kunnen bereiken als wij belangrijk nieuws 
te melden hebben. U kunt u aanmelden voor deze WhatsApp-groep bij Danielle  
Entjes of Martin Versteeg. 

 

Jaarplanning; 
Ledenbijeenkomsten; Ieder laatste donderdag van de maand met uit zondering van 
de maanden juni, juli augustus en december. 
Clubuitje; Zaterdag 28 mei 2022 Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
Regionale Babyshow 2022; Zaterdag 10 september 2022   
Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud); 
Zaterdag 8 oktober 2022 Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
Bijzondere Tentoonstelling 2022: van 26 t/m 29 oktober 2022 wk 43 
 

Alles onder voorbehoud Kijk voor het laatste nieuws op onze website, Whatsapp-
groep en facebook 
 

4.Clubblad ontvangen op uw E-mailadres; 
Om verzendkosten te besparen kunt u er ook voor kiezen om in het vervolg het Club-
blad op uw E-mailadres te ontvangen. 
Dit kunt u opgeven bij Martin en/of Lex. Als dit niet bevalt kunt u het altijd terug draai-
en en dan krijgt u het weer op de oude manier. 

 

Clubblad op de website 
Het clubblad wordt ook op de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam gezet 
(www.denachtegaalhjd.nl).  
Hier kunt u ook de clubbladen terugzien t/m 2015. Tevens staan de clubbladen ook 
op de website van het District Zuid-Holland 
(www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl). 
 

5. Huldiging jubilaris Kees van de Mark (punt 12); 
 

6. Medewerkers bedanken (punt 12);  
 

7. Rayon/ District Zuid-Holland; 
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Nieuws Rayon 4 
Binnen ons rayon (4) is op dit moment weinig nieuws 

 

Nieuws District / NBvV 
Afgelopen week (zaterdag 19 februari) heb ik de eerste bondsraadsvergadering in 
Putten gehad. 
Na lange tijd was dit gelukkig weer mogelijk. 
Tijdens deze bondsraadsvergadering hebben we samen met het hoofdbestuur van de 
NBvV onder andere de volgende punten besproken: 

 

Het NK en de tentoonstellingsagenda 
De bond heeft het voornemen om het los te laten voor alle tentoonstellingen en ook 
voor het NK. 
Ook wil de bond het NK naar voren halen en verplaatsen naar eind oktober i.v.m. de 
vogelgriep. Er is een werkgroep samengesteld en deze gaan de bond adviseren of dit 
wel of niet kan. Ook wordt het NK een dag korter gehouden, de zondag gaat ervan 
afvallen. 
 

Spelden en Bondskruisen 
De spelden en bondskruisen krijgen een opfrisbeurt d.m.v. een nieuw logo. De bonds-
kruisen gaan er ook anders eruitzien, zodat deze makkelijker opgestuurd kunnen wor-
den. 
 

Financiën/contributie 
Lex heeft samen met 2 andere personen de kascontrole voor de bond gedaan. De 
bond heeft verlies gelden door o.a. de Corona. Wel heeft de bond een subsidie hier-
voor ontvangen. 
De bond heeft het voornemen om de contributie te verhogen met € 2,00 per 2023 en 
nog eens een keer in 2024 ook met € 2,00. 
Ook wij moeten als vereniging gaan verhogen. Dit wordt eerst in de bestuursvergade-
ring besproken. Later hier meer over. 
 

Bestuursverkiezingen HB-NBvV 
De nu nog huidige voorzitter Klaas Snijder gaat ermee stoppen. Er is een andere 
voorzitter op het oog. Daarnaast is er nog een andere persoon die vervangen moet 
gaan worden. 
Albert Zomer stelt zich kandidaat als voorzitter van de NBvV. 
 

Stand van zaken District Groningen en Noord-Holland 
Voor deze zijn nog geen andere bestuurders gevonden. 
 

Mededelingen dhr. Snijder Klaas Snijder gaat zich in zetten voor de Surveillante en 
voor het Dier en Welzijn gebeuren. 
Digitaal Ringen bestellen 
Eerder tijdens de vergadering besproken en terug te vinden in deze notulen.  
Lex praat Martin hierover bij. 
Digitaal Tentoonstelling aanvragen  
Eerder tijdens de vergadering besproken en terug te vinden in deze notulen.  
Lex praat Walter hierover bij. 
 

8. Districtstentoonstelling 2021 >> 2022; 
Helaas heeft het bestuur van de SDZH en de Eerste Flakkeese Vogelvereniging uit 
Middelharnis de districtstentoonstelling in Dirksland moeten cancelen. 
Dit jaar weer nieuwe kansen en we gaan ervan uit dat het gaat lukken. 
Er is door het bestuur van SDZH weer contact gezocht met het bestuur van de Eerste 
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Er is nog geen reactie ontvangen van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging uit Mid-
delharnis maar het bestuur van de SDZH rekent er wel op. Wordt vervolgd. 

 

9. Jeugddistrictsdag 8 oktober a.s. in Heerjansdam? 
Het bestuur heeft het idee om de Jeugddistrictsdag van District Zuid-Holland naar 
Heerjansdam naar Heerjansdam te halen. 
Hoe wij deze dag gaan invullen staat nog open, ideeën zijn hartelijk welkom. 
De aanwezige leden stemden hiermee in. 

 

5. Ledenbestand 
Het ledenbestand is per 01-01-2022: 67 seniorenleden, 1 jeugdlid en 3 gastleden 
Aanmelding in 2021/2022 
De afgelopen maanden hebben 18 nieuwe leden zich aangemeld bij  
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Waarvan 17 volledig en 1 gastlid. 
 

6. Jaarverslag 2021 secretaris 
Het jaarverslag werd voorgelezen worden door Walter Rötgers i.v.m. de Corona was 
het een kort jaarverslag. 

 

7. Jaarverslag 2021 Ringencommissaris 
Het jaarverslag werd voorgelezen worden door Ringencommissaris Martin Versteeg. 
Voor 2021 zijn er 1960 ringen besteld. Voor 2022 zijn er al 2200 ringen besteld. 

 

8. Jaarverslag 2021 Penningmeester 
Het financieel jaarverslag 2021 zal voorgelezen en toegelicht worden door penning-
meester Teun v/d Waal. Ondanks de Corona zijn wij er toch positief uit het jaar geko-
men. 
 

9. Verslag Kascontrolecommissie 2021 
De kascontrolecommissie bestand uit Tjerd Kamphuis, Simon Kooiman en Fred 
Beekman. Tjerd nam het woord en alles zag er prima uit keurde het jaarverslag goed. 
Wel moet het kasboek volgende maand nog gecontroleerd worden. 
 

10. Benoeming kascontrolecommissie 2022 
De nieuwe kascontrolecommissie 2021 bestaat uit: Simon Kooijman, Fred Beekman, 
Tjerd Kamphuis en als reserve Ger van Stigt Thans. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Secretaris: Walter Rötgers – herkiesbaar, Materialen-Commissaris Raymond Sluiter - 
herkiesbaar Leden die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfuncties van se-
cretaris of Materialencommissaris hebben zich schriftelijk op kunnen geven t/m 10 ja-
nuari 2022 bij onze secretaris. Er is niets binnen gekomen. 
Dus met uw goedvinding wordt Walter en Raymond bij acclamatie herkozen voor 
weer 3 jaar. 
 

12. Huldigingen. 
Dhr. Kees van der Mark, 40 jaar lid van de N.B.v.V.  
Namens v.v. De Nachtegaal Heerjansdam van harte gefeliciteerd. 
 

12. Medewerkers bedanken 
Net als ieder jaar kunnen we altijd rekenen op de hulp van vele vrijwilligers, leden en 
niet leden. Omdat wij, als bestuur, daar altijd ontzettend blij mee zijn willen wij ieder-
een hartelijk bedanken. 
Ik noem geen namen omdat ik dan gegarandeerd er 1 of meerdere vrijwilligers ver-
geet. Maar de dames wil ik graag met een persoonlijk hartelijk bedanken met een 
prachtig boeket bloemen. 
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13. Rondvraag 
Simon Kooiman: Is er een mogelijkheid om zaterdagochtend een vogelmarkt/
vogelbeurs te houden? 
Antw.: We gaan dit onderzoek. We moeten eerst onderzoeken of deze zaal van de 
manage vrij is, is het financieel haalbaar? Kunnen we aan een vogelhandelaar komen 
en een zaadhandelaar? Deze punten gaan we eerst in het bestuur bespreken en ko-
men hierop terug. 
Kees v/d Mark: Kunnen we eens aankomende keurmeesters uitnodigen om een ta-
felkeuring te laten doen? Op een zaterdag of tijdens een ledenbijeenkomst?  
Antw.: ook dit nemen wij mee voor in de bestuursvergadering en komen ook hier later 
erop terug. 
14. WVTK plus Borrel op een gezonde toekomst 
Met een borrel een lekker hapje proosten wij op een gezonde toekomst. 
Ondertussen werd de fotopresentatie van de Bijzondere TT 2021 vertoont.  
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de om 22.00 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis. 
 

Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 31 maart a.s. 
Onderwerp: Spreker 
Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur) 
 

Notulant: Nelly van der Waal. 
 
 

Kees van der Mark 40 jaar lid van de NBvV 
 

  
 Kees van der Mark is 40 jaar lid   
 (2019) van de N.B.v.V.  
 Door de corona is de uitreiking van  
 de speld  steeds uitgesteld.  
 Op 24 februari  2022 heeft Kees  
 eindelijk het speldje van de  
 N.B.v.V. in ontvangst mogen nemen.  
 De speld en de daar bijhorende    
 heerlijke fles wijn en bosbloemen  
 werden uitgereikt door Lex  
 Kaptein, districtsvoorzitter  
 Zuid-Holland.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Van harte gefeliciteerd 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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BELANGRIJKE DATA 2022 

 

 
- Donderdag 31 Maart a.s. 
 Ledenbijeenkomst 
 
- Donderdag 28 april a.s. 
 Ledenbijeenkomst 

Noteer alvast in uw agenda! 
 

 

Op donderdag, 17 februari jl. hebben wij 
het trieste bericht ontvangen 

dat op 67 jarige leeftijd is overleden. 
 

Ditty Wagemakers-Dekkers 
 

De crematie heeft op 23 februari jl in familiekring plaats gevonden 
 

Wij wensen Ad, kinderen en familie 
heel veel sterkte met dit verlies. 

 

LEDENBESTAND 
We hebben de afgelopen tijd weer een nieuwe lid in mogen schrijven. 
Hierdoor is ons leden bestand gekomen op 67 leden (incl.1 jeugdlid en 3 gastleden) 
Wij willen het hier onderstaand lid van harte welkom heette bij v.v. De Nachtegaal 
Heerjansdam. 
 
5EUS  M. den Otter (Meeuw)   Heinenoord 

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


 

Maart 2022                                                          18 



 

Maart 2022                                                          19 

Gespot in Barendrecht 
Op zaterdagmorgen vroeg reed ik niets vermoedend 
op de rondweg in Barendrecht, in de buurt van het NS
-spoor, toen ik iets in mijn ooghoeken op een reclame-
bord zag zitten, welke langs deze rondweg geplaatst 
is. 
 

Ik sprong in de ankers en reed toen een stukje achter-
uit. Ik zag tot mijn stomme verbazing dat het een grote 
Uil was. Op het moment dat ik uit mijn auto stapte 
bleef de uil rustig zitten en keek mij vragend aan  
“Wat moet je van mij” en “En doe je een beetje stil” 
 

Ik dacht toen bij mij eigen “Ik wil een foto van je maken”. En zo gedacht zo 
gedaan. Volgens mij is het een Ransuil of Oehoe? 
 

Maar ik was in mijn nopjes dat ik zo iets moois langs de rondweg in Ba-
rendrecht mocht zien zitten. 
 

Lex Kaptein 
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LET OP: PER 1 APRIL 2022  
WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  

 

De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar 
daarnaast komt er iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieu-
we leverancier getekend en zullen er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen wor-
den die niet uit hun eigenproductielijn komen. 
 

Wat betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productielijn stil-
gelegd gaat worden is er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het 
moet, de andere kant omdat wij als NBvV nog meer service willen bieden en daarbij 
het werk van de ringencommissaris willen verlichten. 
 

Wat gaat er gebeuren? 
1. Elk lid van de NByV kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. 
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld 
hebt. 
2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook beste-
len afleverdatum. 
3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd). 
4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk. 
5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De 
verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen. 
6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1

e
 leve-

ring zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar 
(dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen bin-
nen een maand na bestelling. 
7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel moge-
lijk vermeden te worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 da-
gen uit te leveren. 
8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening 
worden gebracht, exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een 
prijsverhoging van €0,05 cent per ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen 
aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volledig geanodiseerde ringen werd 
0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen € 0,40 euro per 
stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. De administratie- en 
verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedragen (dit omdat er door de leden na-
drukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen bezorging ge-
vraagd wordt - hetgeen natuurlijk duurder is). 
 

Wat krijgt u ervoor terug? 
• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling. 
• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd. 
• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer). 
• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd. 
 

Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  
De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol. 
Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de le-
den zegt vergeet niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die 
niet zo handig met een computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te 
bestellen. 
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VRIENDELIJK VERZOEK 
Het jaar 2022 is al weer gestart. Wilt u zo vriendelijk zijn om, als u dit nog 
niet heeft gedaan, uw contributie voor 2022 over te maken naar onze pen-
ningmeester met vermelding van uw kweeknummer. 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  

 
 
 

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
 
 
 
 
 
 

ATTENTIE! ATTENTIE! 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van het bestuur. 
Wilt u a.u.b. bij het invullen van alle formulieren duidelijk schrijven. Het komt 
vaak voor dat wij de door u ingeleverde formulieren niet altijd even duidelijk 
kunnen lezen. Hierdoor kunnen er foutieve bestellingen geplaatst worden, te 
denken valt aan uw ringenformulier. 
 

Tevens vragen wij u bij een betaling altijd uw kweeknummer te vermelden. 
Of het nu om uw contributie, ringen of andere betalingen gaat, het is voor de 
penningmeester wel erg handig als u uw kweeknummer vermeld. 
 

Alvast bedankt! 
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 Ringen bestellen 2022 
 

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– en in welke 
"ronde" de ringen besteld worden  
 

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 rin-
gen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00 
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.  
 

Bestelperiode   

 
De bestelformulieren voor 2022 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website. 
 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris, 
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.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 05-05-2021 20-09-2021 20-01-2022 20-03-2022 

Uitlevering ná 01-10-2021 15-12-2021 01-04-2022 15-05-2022 
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Verkrijgbaar bij: 
W.L. Plaizier 
Diervoeders 
Lindeweg 14C 
2995 XK Heerjansdam 

http://rendering/47584
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Jaarplanning 2022 
H79 - V.V. De Nachtegaal Heerjansdam 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Donderdag  27 januari 2022  Jaarvergadering  (gecanceld)   
Donderdag  24 februari 2022  Jaarvergadering  (besloten) 
Donderdag  31 maart 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  28 april 2022   Ledenbijeenkomst Spreker:  
Donderdag  19 mei 2022   Ledenbijeenkomst Filmavond 
Donderdag  29 september 2022  Ledenbijeenkomst Nabespreking Clubuitje en  
        TT-bespreking 
Donderdag  24 november 2022  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    28 mei 2022   Verenigingsuitje Dierenrijk Nuenen 
 

Regionale Babyshow 2022 
Zaterdag    10 september 2022  Regionale Babyshow  
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. 
 

Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022 (onder voorbehoud) 
Zaterdag   8 oktober 2022   Jeugddistrictsdag Zuid-Holland 2022  
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. 
 

Bijzondere Tentoonstelling 2022 van 26 t/m 29 oktober 2022  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag:   11 oktober 2022:  Sluiting inschrijving TT-vogels tot 19.00 uur. 
Woensdag:  26 oktober 2022:  Opbouwen en vogels inbrengen vanaf 14.00 uur  
       tot 21.00 uur. 
Donderdag: 27 oktober 2022:  Aanvang keuring 09.00 uur.  
Vrijdag:   28 oktober 2022:  Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00  
       tot 22:00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Zaterdag:  29 oktober 2022:  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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 UITNODIGING 
  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering 
(uitgestelde jaarvergadering), die gehouden zal worden op donderdag 

31 maart 2022 om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in het clubge-
bouw van de Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam. 
  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering  
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Ledenbestand 
6. Rondvraag 
7. Pauze 
8. Spreker:  Piet Ooijen, Zevenbergen 
9. Sluiting 

Jij komt toch ook? 

 

SPEKER PIET OOIJEN, ZEVENBERGEN 

Piet Ooijen zal op deze avond een lezing houden gericht op voeding 
voor onze vogels. 

Piet zal dit op zijn eigen leerzame manier aan ons proberen over te 
brengen. Dus zorg dat u er bij bent, altijd leerzaam.  

 

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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