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)
TT secretaris: 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 2020
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CLUBAVOND VAN 6 APRIL 2020
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de clubavond van 6 APRIL
a.s. (aanvang 20:00 uur) in ons clubgebouw, Dijklaan 57
Bergambacht.
Op deze maandagavond komt Tino Simons uit Maassluis ons
alles leren over Postuurkanaries. Tino doet dit altijd op een
speciale manier, maar altijd zo eenvoudig mogelijk en zodoende
leerzaam voor ervaren maar vooral de beginnende kweker. Hij is
al jaren keurmeester van zowel de kleur-/als postuurkanarie maar vooral ook liefhebber en
topkweker van wel heel veel soorten kanaries. Mede door zijn arbeid verleden is hij in staat om
de aandacht scherp te houden en de humor er tussen door te weven. Maar boven alles zijn
vakmanschap staat buiten kijf en vandaar is het voor iedere kweker van postuurkanaries
interessant om dit soort avonden bij te wonen en ….. je kom niet alleen door de spreker veel
meer te weten maar zeker ook door de aanwezige jaren lange ervaring van de overige kwekers
van postuurkanaries.
Kortom een avond die u absoluut niet mag missen en zoals altijd de koffie staat klaar.
VOGELBEURS
De eerstvolgende vogelmarkt wordt gehouden op 28 maart 2020 van 9:00 – 12:00 uur in ons
clubgebouw aan de Dijklaan 57 Bergambacht.
Heeft u nog vogels over neem ze dan vooral mee wellicht zit een ander juist om dat vogeltje
verlegen.
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 2019
Datum : 10 februari 2020
Aanwezig : Peter Kuijf, Aschwin Koppe, Cees van Zwienen, Leo Wooning, Gerard Wiltenburg,
Wim Spelt, Dirk Brand, Arie Speksnijder, Leo van Vliet, Simon vdr Wel, Bé vd Berg + ega, Henk
van Kleef, Chris Murk, Jac. Wittekamp, Wim van Garderen, Hennie Bijkerk, Corrie van Eijk
Afgemeld: Ton Timmer, Rudolf Sloof, Arie de Lange, Ton Bockmeulen
1. Opening
Leo heet een ieder welkom. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Fred Tanja, Theo
Ricken en Jopie Kuijf
2. Notulen vorige jaarvergadering 2018 (4 februari 2019)
Er zijn geen op-/aanmerkingen. Verslag is akkoord.
3. Ingekomen stukken/uitgaande post
Loterijvergunning TT 2020 is ontvangen van de gemeente Krimpenerwaard.
4. Mededelingen
• 95 punten kunnen tijdens de TT aan meerdere vogels worden toegekend. Beste
vogel van de show komt uit de groep van 95 puntenvogels.
• Vogelmarkt: gaat goed zoals we het nu doen. Arie Speksnijder stelt voor ook een
uitnodiging naar de zusterverenigingen te sturen. Chris Murk vraagt zich af of het
mogelijk en zinvol is 1x p/jr in ons clubgebouw een gezamenlijke vogelmarkt te
houden met de overige zusterverenigingen. Wordt in het bestuur besproken.
• Jac Wittekamp vraagt of er meer aandacht besteed kan worden aan de gezelschap
volière. Cees Diepstraten heeft hier op 3 juni 2019 een lezing over gehouden. Onze
Vogels heeft in het verleden de rubriek volière van de maand gekend.
• Is het staan op de braderie Bergambacht zinvol ? Is vroeger gedaan effect zeer
gering. Wim van Garderen meldt dat de vogelvereniging uit Montfoort op de jaarmarkt
in Montfoort staat. Effect ook daar vrijwel nihil.
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5. Jaarverslag 2019 secretaris (Wim Spelt)
Ledenaantal is in 2019 in de min gegaan. Graag aandacht van een ieder om dit tij te keren.
De website van de vereniging heeft vorig jaar 1138 bezoekers getrokken. Daarvan waren er
547 die onze website nog nooit eerder hadden bezocht.
Verslag verder akkoord.
6. Financieel jaarverslag (Gerard Wiltenburg)
Gerard geeft een toelichting op de financiële resultaten. Het resultaat voor 2019 is € 779,45.
Grootonderhoud is afgerond. Helaas hebben we schade aan de voorzijde van het gebouw.
Moet gerepareerd worden. Gerard gaat proberen de schade te verhalen bij de verzekering.
Zaalhuur EHBO is over 2018 en 2019 betaald in 2019.
In de postuitgave Bar zitten ook de kosten o.a. de lunch t.b.v de TT keur dag.
Gerard vraagt aandacht voor het aanbrengen van adverteerders.
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
Aschwin Koppe en Teun den Hartog hebben de jaarrekening en de financiële
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2019 onderzocht en akkoord bevonden.
Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
8. Begroting 2020
Gerard geeft een toelichting op de begroting 2020.
NBvV heeft de bondscontributie met € 2,- verhoogd. Gerard stelt voor dit door te berekenen
in de contributie van de vereniging. Vergadering gaat hiermee akkoord.
De begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn : Leo Wooning (1e voorzitter), Gerard Wiltenburg (1e
penningmeester), Ton Timmer (2e secretaris) en Simon vdr Wel (algeheel bestuurslid). Er
hebben zich geen kandidaten gemeld. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming
van Leo, Gerard, Ton en Simon op de al door hen bezette functies.
10. Verkiezing kascommissie
Teun den Hartog is aftredend en niet herkiesbaar. Aschwin Koppe en Bé vd Berg vormen
de kascommissie voor 2020. Rudolf Sloof is reserve voor 2020.
11. TT-commissie
Rudolf Sloof gaat ook in 2020 de telling van de keurbriefjes controleren. Er komt een nieuw
vraagprogramma. Zodra beschikbaar worden daar waar nodig kopieën beschikbaar gesteld.
12. Agenda/Jaarprogramma 2020
• Clubavond van 6 april lezing over postuurkanaries door Tino Simons. Wim Spelt,
Gerard Wiltenburg, Wim van Garderen, van Amerongen en Peter van Vliet wordt
gevraagd postuurkanaries mee te nemen. Zusterverenigingen worden uitgenodigd.
• Clubavond 18 mei: lezing/film over de ijsvogel
• Let de vogelbespreking (tafelkeuring) wordt op maandagavond 14/9/2020 gehouden.
• Clubavond 5 oktober: inleveren van TT formulieren
13. Rondvraag
Chris Murk vraagt of het een idee is om gezamenlijk met een bus een vogelmarkt of TT te
bezoeken. Is vroeger wel gedaan. Bestuur neemt dit mee ook kijkend naar ons jubileum in
2021.
Leo van Vliet vraagt aandacht voor het zichtbaar tentoonstellen van de vogels tijdens de TT.
Sommige TT kooien waren maar voor de helft zichtbaar. Cees van Zwienen neemt dit mee.
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Jaarprogramma 2020
13 jan
25 jan.
10 feb.
22 feb.
9 mrt.
28 mrt.
6 apr.
21 apr.
25 apr.
18 mei
23 mei
25 mei
12 + 19 jun.
22 jun.
11 jul.
22 aug.
7 sep.
14 sep.
26 sep.
5 okt.
7 okt.
10 okt.
12 okt.
19-24 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
2 nov.
16 nov.
28 nov.
12 dec.
19 dec.
11 jan. 2021
23 jan. 2021
8 feb. 2021

Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond. Lezing Tino Simons (postuurkanaries)
Rayonvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond (film/lezing over de IJsvogel) (20:00 uur)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Schooldagen ‘s ochtends
Bestuur-/ + TT commissie vergadering (20:00 u.) Evaluatie TT 2019
BBQ van 17.00 uur
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuur-/ + TT vergadering (20:00 u.)
Bespreking meegebracht vogels met 2 keurmeesters.
MAANDAGAVOND. Aanvang 19.30 u.
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Clubavond inleveren TT formulieren
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 14.00-15.30 en 19.00-20.30
Vogels keuren
Opening TT 20:00 uur + evt. restant zaal aankleden
Zaal open TT 14.00-22.00 uur
Zaal open TT 10:00 tot 17:00 u./ uitkooien vanaf 17:00 u.
Zaal opruimen
Bestuur-/ + TT commissie vergadering/evaluatie (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Afsluitingsavond incl. prijsuitreiking Onderlinge TT (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Bestuursvergadering (20:00 u.)
Vogelmarkt (9:00-12:00 u.)
Jaarvergadering (20:00 u.)
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