
AGENDA 2015 

 

 

 

 

BEURS 
De eerstvolgende beurs is 26 september  2015. 
 

 
 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw : Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 

Huidig bestuur 

Voorzitter/2e penningm.: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 

(gerard.wiltenburg@planet.nl) 

Algeheel bestuurslid:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

2e secretaris: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

 

 Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)  

 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer : NL07RABO0307354032 

Rabobank rek. ringen bestellen en inschr. TT: NL98RABO0163835462 
 

Maand : augustus  2015 
 

4 jul.    Verenigingsuitje + afsluiten voorseizoen + BBQ 

22 aug.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

24 aug.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 sep.    Tafelkeuring (9:00-12:00 u.) 

26 sep.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

28 sep.    Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

5 okt. 

   Clubavond (Cees en Joke Diepstraten) + inleveren TT 

form. 

   (19:30-20:00 u. info halfuurtje; 20:00 u. start progr.) 

7 okt.    Sluiting inschrijving TT 

12 okt.    Inschrijven + indelen in klasse etc. 

17+19+24 okt.    Opbouwen TT zaal 

26 okt.    Zaal gereed maken voor het inkooien 

27 okt.    Inkooien 

28 okt.    Vogels keuren 

29 okt.    Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

30 okt.    Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

31 okt.    Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

2 nov.    Zaal opruimen  

16 nov. 
   Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie  

   (20:00 u.) 

28 nov.    Beurs (12:00-15:00 u.) 

12 dec.    Afsluitingsavond incl.  prijsuitreiking (20:00 u.) 

11 jan. 2016    Bestuursvergadering (20:00 u.) 

23 jan. 2016    Beurs (12:00-15:00 u.) 

8 feb. 2016    Jaarvergadering (20:00 u.) 

Nieuwsbrief  

“De Vogelvrienden” B.A.S. 

 

Bergambacht – Ammerstol - Schoonhoven 

mailto:fr.wooning@live.nl
mailto:wa.spelt@telfort.nl
mailto:gerard.wiltenburg@planet.nl
mailto:awmtimmer@hotmail.com
mailto:svanderwel@hetnet.nl
mailto:speksnijder_asp@hotmail.com
mailto:avanzwienen@casema.nl
http://www.vogelvriendenbergambacht.nl/
mailto:info@vogelvriendenbergambacht.nl


 

TAFELKEURING 5 SEPTEMBER VAN 9.00 – 12.00 UUR 
Tafelkeuring is eigenlijk een heel verkeerde naam want de vogels 

worden helemaal niet gekeurd. Elke door u meegebrachte vogel wordt 

uitvoerig besproken met en door een keurmeester waar u natuurlijk zelf 

bij zit. 

Dus bent u nieuwsgierig naar het wel en wee van een vogel van u zelf, 

breng hem/haar dan mee naar de tafelkeuring/bespreking (een geschikte 

kooi staat voor u klaar). 

Heeft u naar uw mening geen geschikte vogel voor de bespreking, kom 

dan gewoon eens even kijken, u steekt er altijd wel iets van op. Ook op 

vragen als wat en hoe moet ik koppelen of welke vogels kunnen in een 

volière bij elkaar krijgt u een antwoord. 

Dus tot 5 september en zoals altijd: de koffie staat klaar 
 

RINGENBESTELLEN VOOR 2016 

Ronde 1 2 3 4 

Uiterlijk inleveren bij de 

ringencommissaris 

 5 mei 

2015 

20-

sep.2015  

 20 jan. 

2016 

 20 mrt. 

2016 

Uitleveren ringen NA 
 1 okt. 

2015 

15 dec. 

2015  

 1 apr. 

2016 

15 mei 

2016  

Indien op de datum per bestelronde het bestelformulier en/of de betaling 

niet bij onze ringencommissaris binnen is, dan is het alleen nog  

mogelijk gebruik te maken van de volgende bestelronde of de ringen te 

bestellen via een spoedbestelling waar extra kosten mee gemoeid zijn. 

Bestellen van de ringen 
Dit kan op de volgende manieren: 

 Het bestelformulier voor 2016 opsturen naar Arie Speksnijder 

(onze ringencommissaris), Wilhelminastraat 39, 2941 CA 

Lekkerkerk of toezenden via email 

(speksnijder_asp@hotmail.com ), onder gelijktijdige 

overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 

NL98RABO0163835462. Graag bij opmerking vermelden dat 

het om een ringenbestelling gaat. Vermeldt tevens het nummer 

van de bestelronde. 

 Ook kunt u het bestelformulier met het verschuldigde bedrag 

inleveren in ons clubgebouw (elke maandagavond of tijdens de 

beursdagen c.q. vergaderavonden) bij onze ringencommissaris 

Arie Speksnijder of onze voorzitter Leo Wooning. Arie zorgt 

dan voor de bestelling richting NBvV. 

 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar Arie Speksnijder, 

onze ringencommissaris, Onze Vogels nr. 3 van maart 2015 of 

de site van de NBvV : www.nbvv.nl  

Ophalen van de ringen 

Na het uitleveren van de ringen zorgt Arie ervoor dat de ringen op de 

eerder genoemde avonden c.q. beursdagen in ons clubgebouw aanwezig 

zijn waar u ze dan kunt ophalen. 
 

INFORMATIEBOEKJE NBvV 
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving heeft  met betrekking tot 

alle relevante informatie over het houden van en fokken met volière- of 

kooivogels een handig boekje samengesteld. Alle actuele informatie 

vindt u daar, in een ook voor de gemiddelde (want niet juridisch 

onderlegde) vogelliefhebber begrijpelijke tekst, op een rij. Aan de orde 

komt: 

 Wetgeving algemeen: wet, AMvB 

 De gezondheids- en welzijnswet voor Dieren 

 De Flora en Faunawet 

 Mogen we beschermde vogels houden? 

 De gefokte vogel 

 Welke soorten worden beschermd? 

 Registratie / Registratieplicht 

 Ringen 

 Wet dieren 

 Besluit houders van dieren 

 Regeling houders van dieren 

 Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid 

 Wetgeving m.b.t. de zorgplicht voor het houden van kooi- en 

volièrevogels 

 Wetgeving m.b.t. de verkoop van vogels 

 Wetgeving m.b.t. het organiseren van een vogelmarkt of 

vogelbeurs 

  Wetgeving m.b.t. het organiseren van een tentoonstelling 

 Kortom: een voor de serieuze liefhebber en/of afdelingsbestuurder 

buitengewoon nuttig boekwerkje. De tekst wordt indien nodig steeds 

geactualiseerd. 

Het boekje is gratis te downloaden van de NBvV-website. 
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