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)
2e secretaris: A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com)
Algemeen bestuurslid: S.vd Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl)
Bestuurslid + TT secr.: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl)
Algemeen
Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com)
Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl
E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl
Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032
Rabobank rekening ringen bestellen en inschrijving TT: NL98RABO0163835462
Maand: maart 2018
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VOGELBEURS
De eerstvolgende beurs zal worden gehouden op 24 maart 2018 van 9:00-12:00 uur in ons
clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht.
ENTSTOF BESTELLEN
Het is voor leden en gastleden van onze vereniging weer mogelijk om entstof te bestellen tegen
de gevreesde kanariepokken oftewel hapziekte. Opgave tot 9 april bij Leo Wooning.
WIJZIGINGEN JAARPROGRAMMA 2018
• Clubavond van 9 april wordt verschoven naar 16 april
• Fietsen Krimpenerwaard wordt verplaatst van 7 juli naar 30 juni
NOTULEN JAARVERGADERING 2017
Datum : 12 februari 2018
Aanwezig : Peter Kuijf, Ton Bockmeulen, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Leo Wooning,
Gerard Wiltenburg, Wim Spelt, Dirk Brand, Arie de Lange, Arie Speksnijder, Leo van Vliet,
Simon vdr Wel, Bé vd Berg, Teun den Hartog, Henk van Kleef, Gerard Rijntjes, Jenny RijntjesTito, Peter van Vliet, A. Quak, Rudolf Sloof
Afgemeld: Ton Timmer, Jaco Post
1. Opening
Leo heet een ieder welkom. Is content met de grote opkomst.
2. Notulen vorige jaarvergadering 2016 (13 februari 2017)
Verslag was opgenomen in de nieuwsbrief van januari 2018. Er zijn geen op-/aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken/uitgaande post
Er zijn geen inkomende stukken ontvangen.
4. Mededelingen
• Tijdens de TT 2016 is onder de inzenders een enquête gehouden om bij de
Bijzondere TT VVV-cadeaubonnen als prijs beschikbaar te stellen in plaats van
medailles. Een meerderheid heeft toen voor de cadeaubonnen gekozen. De
verandering is ingevoerd bij de TT 2017. De VVV-bonnen gaan vervallen en worden
vervangen door pasjes. Besloten wordt hier niet mee te gaan werken maar in plaats
daarvan de prijzen als geldprijzen beschikbaar te stellen. Evaluatie na de TT 2018.
Cees van Zwienen en Wim Spelt zorgen voor aanpassing van het reglement en
inschrijfformulier.
• Het bestuur had voor de TT 2017 voorgesteld de stellen en stammen niet meer mee
te laten dingen bij de prijzen voor de enkelingen (geldt al bij de grote shows en bij een
aantal afdelingen). De vogels welke zijn ingezonden bij de stellen en stammen doen
wel mee bij toekenning van het bondskruis. De vergadering is hiermee akkoord
gegaan. Besloten wordt deze werkwijze ook voor de TT 2018 te volgen.
• Vanwege de geringe belangstelling van de schooljeugd voor de jeugdactiviteit tijdens
de TT wordt besloten hiermee te stoppen en qua jeugdactiviteit ons volledig te richten
op de mei/juni jeugdactiviteit in samenwerking met de Jeu des Boules.
5. Jaarverslag 2017 secretaris (Wim Spelt)
Ledenaantal is stabiel gebleven. Bezoekers website van de vereniging komen ook uit de
landen om ons heen. Verslag akkoord.
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6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg)
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2017 is min €
4123,07. Voornaamste oorzaak zijn de kosten van het uitgevoerde grootonderhoud aan het
clubgebouw t.w. bekleden achterzijde en één zijkant met kunststof rabatdelen, het in de
achterste 2 ruimtes voor een deel vervangen van de vloer, aanbrengen van nieuwe
vloerbedekking en het betimmeren en schilderen van de wanden.
De beurshandelaar krijgt een vergoeding van € 25,- per beurs. Leo van Vliet vraagt of er
geen bank is te vinden die qua kosten goedkoper is dan de RABO. Wellicht is die wel te
vinden maar Gerard geeft aan met veel pijn en moeite alles via de RABO geregeld te
hebben (automatische incasso etc.) en dit niet te willen veranderen gezien het vele werk dat
dit met zich mee gaat brengen. 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
Leo van Vliet en Ton Bockmeulen hebben de jaarrekening en de financiële verantwoording
van het bestuur over het seizoen 2017 onderzocht en akkoord bevonden. Bestuur wordt
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
8. Begroting 2018
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2018. Reserves zijn opgenomen voor fase 2
grootonderhoud van ons clubgebouw (bekleden van één zijkant en de voorzijde met
kunststof rabatdelen en het eventueel vervangen van de verenigingslaptop.
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 30,- voor seniorleden, € 15,- voor
jeugdleden en gastleden en € 7,50 voor jeugdgastleden. Koffie kost eveneens € 1,-,
conform de prijs van alle andere consumpties.
De vergadering is het hiermee eens. De begroting wordt door de vergadering met algemene
stemmen goedgekeurd. Inschrijfformulieren en website worden aangepast.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (voorzitter), Gerard Wiltenburg
(penningmeester) , Ton Timmer (2e secretaris) en Simon vdr Wel (algeheel bestuurslid). Leo
is bij Ton Timmer langs geweest. Hij is aan de beterende hand en heeft te kennen gegeven
zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar te stellen.
Cees van Zwienen heeft zich als kandidaat bestuurslid gemeld. De vergadering gaat
akkoord met de herbenoeming van Leo, Gerard, Ton en Simon op de al door hen bezette
functies en het toetreden van Cees als nieuw bestuurslid tot het bestuur van de vereniging.
10. Verkiezing kascommissie
Ton Bockmeulen is aftredend en niet herkiesbaar. Leo bedankt Ton voor zijn inzet. Teun
den Hartog en Leo van Vliet vormen de kascommissie voor 2018. Aschwin Koppe is reserve
voor 2018 en Bé vd Berg voor 2019.
11. TT-commissie
Leo van Vliet meldt zich als nieuw TT-commissielid.
12. Agenda/Jaarprogramma 2018
• Clubavond van 9 april wordt verschoven naar 16 april (lezing over tropen door Peter
Bredenbeek, voorzitter speciaalclub afrikaanse prachtvinken
• Clubavond 28 mei: lezing over wildzang/europese cultuurvogels
• 7 juli wordt 30 juni: fietstocht naar Haastrecht; vanaf 17.00 uur BBQ in ons
clubgebouw. Kosten € 7,50 per persoon.
• 15 september: samen met 2 keurmeesters bespreken van meegebrachte vogels
• Clubavond 8 oktober: inleveren van TT formulieren + draaien van een natuurfilm
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13. Wat verder ter tafel komt
Geen punten
14. Rondvraag
Geen
Jaarprogramma 2018
27 jan.
12 feb.
24 feb.
5 mrt.
24 mrt.
16 apr.
17 apr.
28 apr.
26 mei.
28 mei
1 + 8 jun.
18 jun.
30 jun.
25 aug.
27 aug.
15 sep.
22 sep.
24 sept.
8 okt.
10 okt.
13 okt.
15 okt.
20-27 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
5 nov.
19 nov.
24 nov.
15 dec.
22 dec.
14 jan. 2019
26 jan. 2019
4 feb. 2019

Beurs (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Clubavond (lezing Peter Bredenbeek voorz. Afrikaanse Prachtvinken)
Rayonvergadering (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Clubavond (lezing wildzang/europese cultuurvogels)
Schoolmiddagen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2017
Fietsen Krimpenerwaard (Haastrecht +BBQ van 17.00 uur)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters (9:00-12:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Clubavond + inleveren TT formulieren (19:30-20:00 u. vragen/info
halfuurtje; vanaf 20:00 u. start programma)
Sluiting inschrijving TT
Laatste inschrijvingen invoeren in de PC + uitdraaien formulieren
Indelen in groepen/klasse etc. Stukken verzendklaar maken
Opbouwen TT zaal
Zaal gereed maken voor het inkooien
Inkooien
Vogels keuren
Opening TT + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT 14.00-22.00 uur
Zaal open TT tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Beurs (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)
4

