NIEUWSBRIEF
“De Vogelvrienden” B.A.S.
Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S.
Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl
Huidig bestuur:
Voorzitter/2e penningmeester: 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)
2e Secretaris: S.vd Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl)
Algeheel bestuurslid: A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com)
Ringencommissaris: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com)
TT secretaris : C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)
Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462
Maand: februari 2015
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ATTENTIE : BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE AGENDA VOOR 2015
 De clubavond van 18/5/2015 wordt verplaatst naar 20/4/2015. Chris van
Dam is uitgenodigd voor een lezing.
 De tafelkeuring van 12/9/2015 wordt verplaatst naar 5/9/2015 omdat er
op 12 september geen keurmeesters beschikbaar waren.
Beide wijzigingen zijn verwerkt in de agenda op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief en op de website van onze vereniging
(www.vogelvriendenbergambacht.nl)
VAN ONZE PENNINGMEESTER
Februari is contributie maand!!!
De automatische contributie betalingen worden daarom in februari afgeschreven.
Een vriendelijk verzoek aan de leden, die de contributie zelf overmaken, maak uw
contributie evenals vorig jaar over in maart. Bedankt voor uw medewerking.
De contributie van NBvV is per 1 januari 2015 met € 2,00 per lid verhoogd,
daarom zien wij ons genoodzaakt om onze contributie ook met € 2,00 te
verhogen.
Dus per 1 januari 2015 is onze contributie:
- Senior leden
: € 28,50 per jaar
- Jeugdleden
: € 14,25 per jaar
- Gastleden
: € 14,00 per jaar
- Jeugdgastleden
: € 7,00 per jaar
Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt : € 4,50.
Het eenmalige inschrijfgeld voor jeugdgastleden : € 0,00
Rabobank rekeningnummer: NL07RABO0307354032
BEURS 28 FEB. + CLUBAVOND 2 MRT a.s.
 De eerstvolgende beurs wordt gehouden op 28 februari a.s.
 Clubavond 2 mrt 2015: Cees Diepstraten houdt een lezing met als
onderwerp: criteria bij het tot stand komen van vruchtbaarheid van
zaadetende vogels en het uitkomen van de eieren.
NIEUW VRAAGPROGRAMMA
Zoals jullie vermoedelijk wel hebben gehoord is er een nieuw vraagprogramma in
voorbereiding geweest voor de periode 2015-2019. Het programma is inmiddels
afgerond en geplaatst op de website van de NBvV. Met de volgende link kunt u dit
vernieuwde vraagprogramma bereiken http://www.nbvv.nl/download/index.asp#tt
Uiteraard kunt u het nieuwe vraagprogramma ook verkrijgen door een email te
sturen aan het email adres van onze vereniging
(info@vogelvriendenbergambacht.nl . Graag er even bij vermelden dat je graag
het nieuwe vraagprogramma wilt ontvangen.
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WERELDKAMPIOEN COM 2015 VAN ONZE VOORZITTER LEO WOONING
(categorie : Bruin geel en bruin geel ivoor)

Onze 2 deelnemers, links Leo Wooning rechts Cees van Zwienen) aan de
wereldtentoonstelling 2015 in Rosmalen.
Leo behaalde, naast de wereldtitel, verder nog een 3e prijs met een kanarie in de
categorie : Bruin wit dominant en recessief.
Cees won met agapornides een 2e prijs met een stam lutino's en een 3e prijs met
een oranjemasker D groen.
Een geweldige prestige waar zowel Leo als Cees en de vereniging trots op
kunnen zijn.
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NIEUWE RINGENCOMMISSARIS
We hebben sinds de jaarvergadering van 2 februari jl.een nieuwe
ringencommissaris t.w Arie Speksnijder, Wilhelminastraat 39, 2941 CA
Lekkerkerk, tel. 0180-663523, E-mail speksnijder_asp@hotmail.com

Arie is in 1973 lid geworden van de NBvV. Van 1977 tot 2014 is hij
penningmeester en ringencommissaris geweest van vogelvereniging Ons
Genoegen in Lekkerkerk. In april 2014 is hij lid geworden van onze vereniging.
Afgelopen TT heeft hij meegedaan met spitsstaartamadines, agapornis
personatas en agapornis roseicillis.
De lopende bestelling voor 2015 zullen nog worden afgehandeld door de oude
ringencommissaris Hans Kaper. Vanaf de 1e bestelronde voor het jaar 2016 zult u
uw ringen moeten bestellen bij Arie Speksnijder. Eén van de volgende
nieuwsbrieven zal ik u hier verder over informeren.
NIEUW BESTUURSLID
Beste vogelvrienden,
Graag wil ik mezelf voorstellen als
nieuw, algemeen bestuurslid van
onze vogel-vereniging “De
Vogelvrienden” B.A.S. Mijn naam
is Ton Timmer, ben 63 jaar en
getrouwd met Christien. We
wonen in Lopik en hebben 3
zonen die intussen het ouderlijk
nest hebben verlaten.
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Ik ben lid van de vereniging sinds 1 november 2010 en het is de bedoeling dat ik
een gedeelte van de taken over ga nemen van het afgetreden bestuurslid Hans
Kaper. Het houden van vogels zit bij onze familie waarschijnlijk in de genen. Mijn
vader, zijn broer en zus hadden in het verleden al vogels. Ik kom uit een gezin van
7 kinderen waarvan er intussen ook weer 5 vogels houden. Zelf ben ik met het
houden van vogels begonnen vanaf mijn trouwen. Eerst een kleine kooi onder een
afdak in de tuin, daarna een kleine volière en intussen een ruimere volière met
nachthok in de schuur.
Het is een gezelschapsvolière waarin ik goulds-amandines, kanaries,
driekleuren-papegaai-amandines, binsenastrides, bichenow-astrildes,
kleine cubavinken en sint-helenafazantjes houd. Ik vind het houden van vogels
gewoon erg leuk en heb mezelf tot nu toe niet echt toegelegd op het kweken van
een bepaalde soort.
Als alles goed gaat, ga ik over ruim een jaar met pensioen en wil me hier dan wel
meer op richten. Misschien is er dan ook nog meer tijd om te steken in het
besturen en in stand houden van onze vereniging. Voorlopig wil ik proberen om
een steun te zijn binnen het bestuur en zal ik samen met de overige
bestuursleden en clubleden trachten de vereniging tot nog grotere bloei te
brengen. Succes met jullie hobby en graag tot ziens op de clubavonden.
Vriendelijke groeten; Ton Timmer
NOTULEN JAARVERGADERING 2014
Datum : 2 februari 2015
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Jaco
Post, Leo Wooning, Gerard Wiltenburg, Hans Kaper, Wim van Garderen, Wim Spelt,
Dirk Brand, Arie de Lange, Arie Speksnijder, Leo van Vliet, Simon vdr Wel, Gerrit van
Houwelingen, Bé vd Berg, Ton Timmer, Peter Slingerland
Afwezig met kennisgeving : Ton Geerts, Gerrit de Kruijf
1. Opening
Leo opent de vergadering en heet m.n. Peter Slingerland als nieuw lid welkom.
Het rondje vogeljaar 2014: Kweekresultaat was wisselend. Met name de kweek met
de Afrikaanse prachtvinken is niet meegevallen. Gerrit van Houwelingen heeft,
ondanks het op tijd enten, toch te kampen gehad met de hapziekte bij zijn kanaries.
Het verlies is aanzienlijk geweest. TT seizoen is sterk beïnvloed door het uitbreken
van de vogelgriep.
Leo Wooning en Cees van Zwienen worden vervolgens fleurig in het zonnetje gezet
en gefeliciteerd met de resultaten die zij behaald hebben bij de Wereldshow 2015 in
Rosmalen. Leo is wereldkampioen geworden en heeft tevens brons gewonnen. Cees
heeft met zilver en brons eveneens een mooi resultaat gehaald.
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2. Notulen vorige jaarvergadering 2013 (10 februari 2014)
Punt 5 : voorstel is om het inschrijfgeld voor de TT 2015 gelijk te houden aan TT
2014
Punt 6 : sponsorborden. Leo doet een oproep om te alert te zijn bij het vinden van
nieuwe bord sponsoren. De kosten bedragen € 100,- per jaar. Als tegenprestatie
komt er een sponsorbord te hangen in ons clubgebouw en krijgen ze een gratis
advertentie in de TT catalogus.
Punt 11: Liga wedstrijd voor 2015 komt te vervallen. Wordt opnieuw bezien voor het
seizoen 2016.
3. Ingekomen stukken/uitgaande post
geen
4. Mededelingen
 Er zijn afmeldingen ontvangen van Ton Geerts en Gerrit de Kruijf
 De 3 keurmeesters verenigingen zijn samengevoegd tot 1. Elke oorspronkelijke
keurmeesters vereniging behoudt in de nieuwe constructie wel zijn eigen
technische commissie.
 Het nieuwe vraagprogramma is beschikbaar op de site van de NBvV. Het
bestuur gaat zich binnenkort beraden hoe we het nieuwe vraagprogramma aan
onze (gast)leden beschikbaar kunnen stellen.
5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt)
Verslag akkoord. Bestuur is content met het stabiel blijvend ledenbestand. Gemeente
Krimpenerwaard zet de subsidiëring van de schoolmiddagen die wij samen met de
Jeu des Boules in mei organiseren voort.
6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg)
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het positief resultaat voor
2014 is ruim € 750,-. In voorgaande jaren was dit aanzienlijk hoger. In 2014 is
duidelijk geworden wat Gerrit de Kruijf allemaal positief heeft gedaan in zijn actieve
werkperiode voor de vereniging. Het bestuur en de leden zijn Gerrit hiervoor
bijzonder erkentelijk. Voor 2015 zal meer ingekocht moeten worden en zullen we
daardoor sterk op de kosten moeten gaan letten.
Het bestuur heeft hiervoor in 1e instantie de volgende besluiten genomen :
 Verenigingsuitjes worden versoberd
 Consumpties : alleen de koffie is nog gratis. De rest van de consumpties moet
betaald worden. De prijs van € 1,- per consumptie wordt niet gewijzigd.
Arie de Lange stelt voor een kleine bijdrage per activiteit te vragen om de kosten
beheersbaar te houden.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering met algemene stemmen
goedgekeurd. Zij die een gedetailleerder inzicht willen hebben in de financiële cijfers
kunnen hiervoor contact opnemen met onze penningmeester.
7. Verslag kascommissie
Jaco Post en Aschwin Koppe hebben de jaarrekening en de financiële
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2014 onderzocht en akkoord
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bevonden. Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
Jaco en Aschwin geven Gerard een compliment voor de zeer duidelijke weergave en
goed onderbouwde financiële resultaten.
8. Begroting 2015
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2015. Verwacht resultaat voor 2015 is €
0,00. Dit kunnen we alleen halen wanneer we sterk sturen op de uitgaven. De
begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.
Contributieverhoging door de NBvV geldt voor een periode van 3 jaar.
Leo van Vliet vraagt op de begroting voor de EHBO avonden niet hoger moet. Gerard
geeft aan dat de hoogte afhankelijk is van gebruiksavonden door de EHBO.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn : Wim Spelt (1e secretaris) en Leo Wooning (2e
penningmeester). Aftredend en niet herkiesbaar Hans Kaper
(ringencommissaris/2e voorzitter) i.v.m. zijn verhuizing naar Drenthe. Hans vertelt in
het kort de toedracht en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.
Hans wordt vervolgens door Leo bedankt voor zijn inzet. Namens de vereniging
biedt Leo hem een bos bloemen en een attentie aan.
Arie Speksnijder heeft zich bereid verklaard het ringencommissariaat op zich te willen
nemen. Hij ambieert echter geen bestuursfunctie. Na een gesprek met Ton Timmer
heeft hij aangegeven de vacante bestuursfunctie te willen gaan vervullen.
Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de
herbenoeming van Leo en Wim op de al door hen bezette functies en met de
benoeming van Ton Timmer als nieuw bestuurslid en Arie Speksnijder als nieuwe
ringencommissaris.
10. Verkiezing kascommissie
Jaco Post is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Jaco voor zijn inzet. Aschwin
Koppe en Wim van Garderen vormen de kascommissie voor 2015. Ton Bockmeulen
neemt de reservefunctie op zich.
11.

12.

13.

TT-commissie
Geen wijzigingen. Leo zal Bart Hofstede nog polsen voor de TT commissie.
Agenda/Jaarprogramma 2015
 De BBQ wordt samengevoegd met de afsluiting van het voorseizoen op 4 juli.
 In december is er geen beurs (4e zaterdag is 26 dec)
Rondvraag : Gerrit van Houwelingen vraagt hoe het staat met het drankverbod
voor 12:00 uur op de beursdagen. Leo : op dit moment niet bekend wat de gemeente
Krimpenerwaard hiermee gaat doen. Beleid in de K5 gemeenten was niet eenduidig.
Wordt in de gaten gehouden.
Leo van Vliet vraagt wat de eigen bijdrage is bij de evenementen die de vereniging
organiseert. Leo: bijdrage voor de BBQ is € 5,-. Rest wordt per evenement bepaald.
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Jaarprogramma 2015
24 jan.
2 feb.
9 feb.
28 feb.

Beurs (12:00-15:00 u.)
Jaarvergadering
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (12:00-15:00 u.)
Clubavond Cees Diepstraten (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje;
2 mrt.
Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond)
28 mrt.
Beurs (12:00-15:00 u.)
30 mrt.
Bestuursvergadering (20:00 u.)
14 apr.
Rayonvergadering (20:00 u.)
Clubavond Chris van Dam (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje;
20 apr.
Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond)
25 apr.
Beurs (12:00-15:00 u.)
22+29 mei
Schoolmiddagen
23 mei
Beurs (12:00-15:00 u.)
1 jun.
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.)
4 jul.
Afsluiting 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.)
Clubavond (Cees en Joke Diepstraten) + inleveren TT formulieren (19:305 okt.
20:00 u. vragen/info halfuurtje; vanaf 20:00 u. start programma)
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.)
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