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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

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 algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462 

 

Maand: maart 2016 
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CLUBAVOND 4 APRIL 2016 

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de clubavond van 4 april a.s.  

Op deze clubavond zal Lou Megens een lezing houden die gaat over het houden en kweken van 

Europese insectenetende vogels. 

Naast prachtige opnamen en goede achtergrondinformatie, inclusief het geluid van de vogels, zijn 

er unieke bewegende beelden van nestopnamen te zien. Zoals voerende zwartkop, grauwe 

vliegenvanger, grasmus, nachtegaal, tapuit, boomkruiper, witte kwikstaart, goudhaantje en kleine 

zwartkop. Foeragerende waterspreeuw en Balkan kwikstaart. Een hop en zwarte roodstaart die 

uit het ei kruipen. Unieke nestopnamen van jonge roodborsttapuiten, hoppen, blauwborsten en 

nog veel meer. 

Kortom een lezing die ook zeer de moeite waard is ook voor (gast)leden die deze vogels zelf niet 

houden. 

De zaal is open om 19.30 uur, waarna de lezing rond de klok van 20.00 uur zal beginnen. 

 

BEURS  

DE EERSTVOLGENDE VOGELBEURS  WORDT GEHOUDEN OP 26 MAART 2016 VAN 10:00 - 13:00 

UUR IN ONS CLUBGEBOUW AAN DE DIJKLAAN 57 BERGAMBACHT. 

Mocht jullie vogels over hebben neem ze dan mee naar de beurs. Je doet er andere wellicht een plezier mee. 

 
NOTULEN JAARVERGADERING 2015 
Datum : 29 februari 2016 
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Jaco Post, Leo 
Wooning, Gerard Wiltenburg, Wim van Garderen, Wim Spelt, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie 
Speksnijder, Leo van Vliet, Simon vdr Wel, Bé vd Berg, Ton Timmer, Teun den Hartog, John 
Kreft, J.B.vd Willik 
 
1. Opening 
2016 staat naast de rayontentoonstelling die we gaan organiseren in het teken van het vieren 
van  ons 65-jarig bestaan. Op dit moment wordt hiervoor een programma ontwikkeld wat wij 
hopen op 2 juli 2016 met zijn allen te gaan vieren. 
2. Notulen vorige jaarvergadering 2014 (2 februari 2015) 
Verslag was opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2016. Verslag geeft een heldere weergave 
van hetgeen is besproken. Er zijn geen op-/aanmerkingen. 
3. Ingekomen stukken/uitgaande post 

 Leo meldt dat ons lid, Nico vd Wijngaard op 16/2/2016 is overleden. Wens van de familie was 
om de begrafenis in besloten kring te laten plaatsvinden. De vereniging heeft de familie haar 
deelname betuigd. 

 Onze Vogels uit Sittard heeft een voorstel neergelegd om bij de districtstentoonstelling en de TT 
in Apeldoorn het aantal prijzen per deelnemer te beperken. Degene die niet deelnemen aan 
genoemde tentoonstellingen zegt dit weinig. Besloten wordt dat degene die hier wel aan 
deelnemen hierop reageren. 
4. Mededelingen 

 Samenwerking NBvV en ANBvV : doel is op korte termijn één blad te gaan uitbrengen. Layout 
van Onze Vogels is kwalitatief perfect in orde terwijl de inhoud van het maandblad van de ANBvV 
op een hoger niveau ligt. Door beide maandbladen ineen te schuiven hoopt men de kwaliteit van 
het totaal op te schroeven. Verder staat op de rol om de gewesten van de ANBvV en de 
districten van de NBvV te gaan samenvoegen. Ditzelfde gaat wellicht gebeuren met de 
speciaalclubs. Verder is besloten dat de de ringen van de ANBvV geproduceerd zullen gaan 
worden op de machine van de NBvV. 

 Commissie Dierenwelzijn : zodra er ontwikkelingen zijn die impact hebben op het houden van 
vogels zullen wij jullie via de nieuwsbrief informeren. 
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5. Jaarverslag secretaris (Wim Spelt) 
Verslag akkoord. Bestuur is content met de groei van het actieve ledenbestand (84 naar 91). Van 
de gastleden zijn er 2 overgestapt naar een actief lidmaatschap. Belangstellenden zijn personen 
waarvan wij weten dat zij vogels houden maar die geen (gast)lid zijn van onze vereniging. Zij 
krijgen een aantal maanden onze nieuwsbrief in de hoop dat zij zich zullen aanmelden als 
(gast)lid (vraag Arie de Lange). 
6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg) 
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het positief resultaat voor 2015 is ruim    
€ 1800,-. Verder geen echte bijzonderheden te melden. Leo van Vliet stelt voor naar een andere 
bank over te stappen gezien de hoge kosten en lage rente die de Rabobank in rekening brengt 
c.q. vergoed. Gerard gaat hier achteraan. 
Bé vd Berg vraagt of de contributie van € 28,50 gaat wijzigen. Blijft 3 jaar ongewijzigd op 
voorwaarde dat de bond niet gaat verhogen. 
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 
Wim van Garderen en Aschwin Koppe hebben de jaarrekening en de financiële verantwoording 
van het bestuur over het seizoen 2015 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt 
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Wim en Aschwin geven m.n. Gerrit de 
Kruijf een compliment voor de zeer duidelijke weergave en goed onderbouwde financiële 
barresultaten.  
8. Begroting 2015 
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2016. Reserves zijn opgenomen voor de viering van 
ons 65-jarig jubileum en “groot” onderhoud van ons clubgebouw. De vergadering is het hiermee 
eens.  De begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.  
9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (voorzitter) Gerard Wiltenburg (penningmeester) en 
Simon van der Wel (2e secretaris). Op verzoek van Simon wordt Ton Timmer binnen het bestuur 
2e secretaris en hijzelf algemeen bestuurslid. 
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 2e secretaris en Simon van der Wel als algemeen bestuurslid.  
10. Verkiezing kascommissie 
Aschwin Koppe is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Aschwin voor zijn inzet. Ton 
Bockmeulen en Wim van Garderen vormen de kascommissie voor 2016.  Leo van Vliet neemt de 
reservefunctie op zich. Ton geeft aan volgend jaar niet beschikbaar te zijn als 1e lid van de 
kascommissie. 
11. TT-commissie 
J.B.vd Willik meldt zich aan als nieuw lid. 
12. Agenda/Jaarprogramma 2016 
Leo van Vliet vraagt of het wel verstandig is op 24 december 2016 een beurs te organiseren. 
Stond in aanvang niet op de agenda maar is op veler verzoek toegevoegd.  
Bestuur heeft besloten de clubavonden ook vrij te geven voor buitenstaanders. Qua verwachte 
aantal bezoekers is dit haalbaar; daarnaast is het stukje promotie van onze vogelsport. 
13. Wat verder ter tafel komt 
In de laatste Onze Vogels staat een verhaal van een lid uit Waddinxveen. Leo juicht het toe 
wanneer ook leden van onze vereniging dit zouden willen gaan doen. 
14. Rondvraag : Cees van Zwienen vraagt welke keurmeesters we nodig hebben voor de 
tafelkeuring van 10/10/2016. Nodig 2 keurmeesters : 1x kleur-/postuurkanaries, 1x 
tropen/parkieten 
Gerard Wiltenburg meldt nog dat hij erg content is met de begintijd van de beurs. 
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Jaarprogramma  2016 

23 jan.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

27 feb.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

29 feb.  Jaarvergadering 

14 mrt.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

26 mrt.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

4 apr. 
 Clubavond Lou Megens (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

12 apr.  Rayonvergadering (20:00 u.) 

23 apr.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

25 apr.  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

13+20 mei  Schoolmiddagen 

23 mei 
 Clubavond vogeltrek (19:30-20:00 u. vragen/info halfuurtje; 

 Vanaf 20:00 u. start programma rest van de avond) 

28 mei  Beurs (10:00-13:00 u.) 

6 jun.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) 

2 jul.  VIERING 65-JARIG JUBILEUM VAN DE VERENIGING 

27 aug.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

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

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

24 sep.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

3 okt.  Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.) 

10 okt. 
 Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u.    vragen/info 

halfuurtje; vanaf  20:00 u. start programma) 

12 okt.  Sluiting inschrijving TT 

15 okt.  Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren 

17 okt.  Inschrijven + indelen in klasse etc. 

22 okt.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

24-29 okt.  Opbouwen TT zaal 

31 okt.  Zaal gereed maken voor het inkooien 

1 nov.  Inkooien 

2 nov.  Vogels keuren 

3 nov.  Opening TT + evt. restant zaal aankleden 

4 nov.  Zaal open TT 14.00-22.00 uur 

5 nov.  Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u. 

7 nov.  Zaal opruimen  

21 nov.  Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.) 

26 nov.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

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

24 dec.  Beurs (10:00-13:00 u.) 

9 jan. 2017  Bestuursvergadering (20:00 u.) 

28 jan. 2017  Beurs (10:00-13:00 u.) 

13 feb. 2017  Jaarvergadering (20:00 u.) 

 


