
 
 



 
 



 
  

 

 

 

 

 

 Maandag 5 februari staat de Algemene Ledenvergadering 

gepland. 

 

Tijdens deze vergadering laat het bestuur zien wat er ge-

beurd is en wat de plannen zijn voor dit jaar. 

 

Secretaris en penningmeester laten hun verslag zien en is 

het altijd spannend hoe we er financieel voor staan. Er 

zijn mega uitgaven gedaan met de aanschaf verplaatsing 

en opbouw van ons nieuwe clubgebouw. 

 

We ontvangen veel complimenten over de plaats en uit-

straling van het gebouw. Nu nog opbrengsten genereren 

en dan gaat onze club een mooie toekomst tegemoet. En u 

mag zich altijd opgeven voor een bestuurfunctie. 

 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

Dus zoekt u even naar wat vertier op deze avond, kom ge-

zellig even langs, in de; Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in 

Dordrecht. 

 

Het bestuur 



 
 



 
 

     Colofon 

        Vogelvereniging De Volière     Lid van de N.B.v.V.   

    50e jaargang nummer;  02 - 2018                                                     
lid Kamer van Koophandel onder NR: 24367740.  

                                        Bestuursamenstelling:  
Voorzitter:   Andries van Batenburg. Tel. 06-24561964  

Secretaris:  D. van Noort,   Willy Martensstraat 11, 3314 XV                                   

Dordrecht. Tel: 06-39779880, e-mail: d.vannoort002@gmail.com   

1e Penningmeester:  M.L. de Grip. Tel. 078-6227697 

2e penningmeester & P.R. man: H.J. Buizer.   Tel. 06– 36208353 

1e Ringencommissaris: A. Boon. Tel. 06-10549672  boonarie@live.nl  

Materiaalcommissaris:  Vacant   

Lid van bestuur:   Vacant   

 Contributie 2017:  Contant / Internet  / overschrijfkaart  

 Senior Leden :   € 38,00    Jeugd/Gast leden:  € 19.00   

 Donateurs: € 15,00      

Vriendelijk verzoek, maakt uw contributie in januari over, via 

Internet bankieren of contant,  V.V. De Volière: NL23 ABNA 0513 3414 12.                   

Beëindiging lidmaatschap; doorgeven voor 1 juni of 1 december.   

 

Ere Voorzitter: C.Vigelius  
  

 Speld van Bijzondere waardering NBvV;                        

Chris Vigelius  

 Leden van verdienste;                                           

D.Cense, C.A.van Heeren, M.L. de Grip.    

mailto:boonarie@live.nl


 
 



 
 

 

Bestellen ringen voor het kweekjaar 2018.  
Bestellen ronde 3 1-10-2017 t/m 25 –1-2018.   is gesloten.                          

Uitlevering: uiterlijk 1-4-2018. Ronde 2 is nu binnen; 15-12-2017 

Bestellen ronde 4 is van 1-2-t/m 25-03. Uitlevering na 

15 mei 2018. 
Nieuwe leden krijgen 90 dagen de tijd ringen te bestellen, onder 

speciale voorwaarden, met korting en binnen 14 dagen levertijd. 
Ringprijzen zijn € 0,21voor normale ringen en € 0,36 voor geanodiseerde rin-

gen. Dit betekend dat ook de binnenzijde is mee gespoten over het aluminium. 

 

Voor de Europese Cultuurvogels is een ring met een breukzone ontwikkelt en 

deze kosten normaal € 0,31 en volledig geanodiseerd € 0,46 per ring. Het spe-

ciale formulier wat u bij bestellen van deze ringen gebruikt, moet voorzien 

zijn van uw handtekening en uw Burgersofinummer, kortweg BSN. Bij bestel-

len voor Cytes vogels moet u altijd het aantal kweekparen opgeven. 

 

Wij moeten als vereniging deze formulieren aan het eind van elke ronde direct 

opsturen naar de NBvV in Bergen op Zoom. Doen wij dit niet dan worden de 

bestelde ringen voor EC vogels niet in behandeling genomen. 

Voorheen konden wij aan het eind van het jaar deze formulieren af geven en 

dat ging dan vaak niet per post. Omdat wij hier nu niet meer onderuit kunnen 

komen, kost het ons als vereniging porto kosten. Daarom heeft het bestuur 

besloten om voortaan per formulier van de beschermde EC vogels  de 

portokosten van € 0,75 in rekening te brengen met de kosten van de be-

stelling.  U kunt nu ook Kunststofringen bestellen! 
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.                                                

Bij verhoging van Post.nl voor een postzegel, passen wij dit bedrag aan. 

Namens het bestuur, uw ringencommissaris  

Arie Boon.(Tel. 06-10549672, E-mail boonarie@live.nl ) 



 
 



 
 

Oorkonde eerste kweek 

voor Arie Bakker met de  

Damian Roodstaart. Het 

is voor Arie zijn weet ik 

zoveelste oorkonde, je 

raak de tel gewoon 

kwijt. Met 92 keurpun-

ten zat het ook wel goed, 

is ook een prachtvogel. 

Gefeliciteerd Arie. 

Ringen bestellen 
Nieuwe leden opgelet. Uw 90 dagen zijn zo voorbij. Een 

mooie kans om zonder extra handelingskosten van € 

2,50 en versnelde levering uw ringen te verkrijgen. 

Voor leden is ronde 3 bijna voorbij. Uiterlijk 25 januari 

moet uw formulier bij onze ringencommissaris binnen 

zijn. En je weet vooraf betalen, anders worden ze niet 

besteld.  

Leden bestand; PER 1 FEBRUARI 2018 

Per 1 januari is lid geworden; C. J.W. Bruens. & A. Kasius & 

Ph. Benoit. Per 1 februari J.G. de Wit. De bardames Atie Ur-

sinus en Willy van Noort en Theo van Deursen zijn gastlid ge-

worden. Welkom en succes met de vogelhobby. Ledenbestand 

1-2-2018: 94 leden, 22 gastleden en 9 donateurs. Einde lid-

maatschap G.Hierck en E.R. Doornkamp per 1 april. 



 
 



 
 

Uitnodiging 
Namens het bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene 

jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 5 februari 2018 

in ons clubgebouw De Voliere, Adj. H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht 

De aanvang is om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 

AGENDA. 
 1. Opening. 

 2. Vaststellen agenda. 

 3. Notulen A.L. vergadering 2017. 

 4. Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering. 

 5. Jaarverslag secretaris. 

 6. Jaarverslag penningmeester. 

 7. Verslag kascommissie. 

 8. Verkiezing kascommissie voor het jaar 2018. Aftredend:  Richard 

 Blanker.  Gert Scheurwater en reserve Piet Smit blijven.  

 Gezocht; 1 reserve. 

 

PAUZE. 
 9. Bestuursverkiezing.  Aftredend herkiesbaar: Dirk van Noort. 

 Voordracht Materiaalcommissaris: John Visser zonder bestuur         

 functie.   

10. Vaststellen contributie 2019. 

11. T.T. Reglement(en) 2018. 

13.  Bestuursbeleid 2018. 

14.  Rondvraag. 

15.  Sluiting 

 

Het bestuur. 
 

Toelichting op de agenda;                      

  Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 

  Hij/Zij moet dit schriftelijk doen, tenminste 8 dagen voor de Algemene jaar

  vergadering. 

  Hij/Zij moet hierin worden gesteund, door tenminste 3 leden.  



 
 

Waar ooit De Voliere is opgericht zit nu 

weer een slagerij, en wel  Van Nugteren  
Reeweg Oost 45  Openingstijden:  

3312 CK Dordrecht         Ma-Vr.08.00-18.00  

Tel. 078-6134395         Za.       08.00-16.00  
slagerijvannugteren@gmail.com  

Kom en proef de zelfgemaakte Ham. On-

gelofelijk assortiment KWALITEITS pro-

ducten, voor een eerlijke prijs.  



 
 Vogelbeurs 

vogelvereniging 

De Voliere 
09.00-12.30 uur 
Adj. H.P. Kosterstraat 5 

Dordrecht 
Zaterdag 27 januari en 24 februari volgende vogelbeurs. 

Minimaal 1 handelaar met goede collectie vogels. 

Onze vogelzaden kraam staat ook weer gereed. 

Wij beschikken nu over een vriezer, met daarin Meel-

wormen, Buffalo wormen en Pinkies. Prijs € 6,00 voor 

een doos van 450ml. Levende meel/buffalo wormen uit-

sluitend op bestelling. Dit moet dan vrijdag de week er-

voor binnen zijn. 

U kunt alle producten van Witte Molen, Beyers, Wie-

riks, en Himbergen via onze voerstand verkrijgen door 

bestelling of wat op voorraad is. Ook alle eivoeders, 

Nutribird, trosgierst rood en geel. Thijssen maagkiezel.  

U kunt altijd langs komen voor een lekker bakkie. 



 
 

Eetcafé “De Ster”  
              W.C. Sterrenburg (1e etage)        

                 P.A. de Kokplein 165    3318 JW Dordrecht.            

Tel. 078-6172805   Voor Lunch en diner, verse koffie en gebak.  

Open van: Maandag:12.00—20.00 uur.                           

Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00—21.00 uur.  



 
 

De Pimpelmees heeft het met de winter niet zo 

naar de zin. Maar ook andere mezen en mussen 

kunnen wel wat hulp gebruiken, vooral wanneer 

het sneeuwt. Hij of zij is ook een beetje afhanke-

lijk van de mens. Zorg dat de kleine vogeltjes 

een voertafel hebben waar de kauw, kraai en Ek-

ster niet bij kunnen, want dan is het zo op. Zorg 

ook voor drinken, maar op een manier dat ze er 

niet in kunnen badderen. Rond ons gebouw zit-

ten veel Putters, dus daar moeten wij als vogel-

vereniging het goede voorbeeld aan de buurt 

gaan geven. Hoe, ja dat is de vraag en wie helpt. 

Kijken of we met de kinderen uit de buurt wat op 

kunnen zetten, onder leiding van gepensioneerde 

klussers. In het voorjaar kunnen we dan de ge-

maakte nestkasjes ophangen. 

https://vara.dmd.omroep.nl/x/c/?JcrRDcIgEADQVZigJ7TS1oQdXAHbk5JwBwGKMXF3TPT35W1Gqk5G6WVdezDTNCvds1nkqPW1H_aoNZUbQMsRHbboMJThwdxstgMH2CLRyb6_4RlrLPAfkDwlDIRYYLxIPeu_m.vPhGexoyiMeL7ER3iyDr8A64


 
 

F I E T S   S P E C I A L I S T   

GOOS STAM  
   Anthony Vermeij  

    Damstraat 92 * 3319 BE Dordrecht * tel, 078 6160460  



 
 

Parkieten Speciaalclub Drechtstreek 

 
Zaterdag 20 januari is deze speciaalclub in ons club-

gebouw van start gegaan met hun eerste kompetitie 

wedstrijd van 2018. In totaal houden ze 3 van dit 

soort wedstrijden er verder een aantal clubavonden 

waar het alleen gaat over de Grasparkiet. 

 

Het was een gezellige morgen. Om 8.00 uur kwamen 

de eerste personen om de zaal wedstrijd gereed te 

maken en van 9.00-9.30 uur werden de vogels inge-

bracht. Dit viel wat tegen, dat is jammer voor die hun 

nek hiervoor hebben uit gestoken. 

Keurmeester Han Schrijver beoordeelde de inge-

brachte vogels en de inzenders kregen hierbij tekst en 

uitleg. Dit zijn natuurlijk leerzame momenten voor de  

beginnende kwekers en de oude getrouwen waren be-

nieuwd waar het moest verbeteren of waarop ze 

moesten letten om met de volgende kweek nog mooi-

ere vogels te verkrijgen. 

 

De punten werden naderhand verdeeld en opgeteld en 

uiteindelijk waren de kampioenen in de 4 volgende 

klasse. 

 

Zo worden de punten van de volgende wedstrijden bij 

elkaar opgeteld en komen de kampioenen te voor-

schijn. Het was een gezellige ochtend. 



 
 



 
 

Nieuws uit 

de regio 
Kerstbomen met 

kluitactie in Slied-

recht. 
Eye Wish Groeneveld was 

de sponsor van deze actie. 

Vriendelijk dank daarvoor. 

Vriendenloterij 
Volgens onze Ere Voorzitter Chris Vigelius is er voor vere-

nigingen een aardig bedrag te verdienen als deelnemers 

van deze loterij hun eigen vereniging aan vinken als doel 

voor een gedeelte van de opbrengst. Speel u reeds mee in 

deze loterij, past u dan het doel aan in De Voliere. U blijft 

uw kans op een mooie prijs behouden en steunt onder tus-

sen ook de clubkas. Lijkt het u wel wat om kans te maken 

op de mooie prijzen een grote geldbedragen, dan kunt u 

zich altijd aanmelden voor 1 of meerdere loten. Per maand 

is er een trekking en in totaal zijn er 14 trekkingen per jaar. 

Een lot kost € 13,50. Van dit bedrag gaat de helft naar onze 

clubkas. Uw lotnummer is het nummer van uw mobieltje. 

Er zijn nog een aantal andere mogelijkheden om geld of 

andere extra prijzen te winnen. U kunt zich per maand 

weer opzeggen en aanmelden via; www,vriendenloterij.nl 



 
 



 
 

Dinsdag 2 januari was daar opeens de Kerstboom met kluit 

actie. Winkeliers vereniging Kerkbuurt in Sliedrecht, had 

de aangesloten winkeliers voor de feestdagen een kerst-

boom met kluit in pot en rietenmand aangeboden. 

Marinus werkzaam bij Eye Wish Groeneveld in Sliedrecht 

had mijn oproep gelezen in het clubblad en dacht dit gaat 

ik melden en zodoende vertrokken wij om 8.15 met de 

aanhanger van buurman Wim richting Sliedrecht. Aange-

komen op het stuk dijk Kerkbuurt zagen wij de eerste 

boompjes al buiten staan. Marinus stapte uit en ging bij al-

le aangesloten winkeliers naar binnen met de vraag of wij  

hun kerstboom mochten meenemen. En op 1 zaak na, die 

ging ze zelf in de tuin zetten, hadden wij binnen een uur 26 

bomen op de aanhanger liggen. Netje eroverheen en na een 

bakkie koffie ging Marinus aan het werk bij zijn baas Erik, 

links op de foto, en ging ik naar de staart. Sommige boom-

pjes zaten vol lintjes, creatief gestrikt door vast een vrou-

welijke werknemer en die ging ik eerst van de takken ver-

wijderen. Ik had bijna een mand vol. Direct een aantal tij-

delijk ingegraven en de rest her en der verstopt in ons bos. 

Jan Hitzert bood ook zijn boom aan en die de andere dag 

opgehaald. Toch mooi weer een stukje aankleding om ons 

clubgebouw voor niets en het werk was goed om de aange-

komen vetrolletjes weer wat terug te dringen. 

Marinus bedankt voor de medewerking en je begrijp dat je 

je eigen wijk De Staart weer een beetje groener hebt ge-

maakt en dat mag best met alle vervuiling die ook in de 

wijk geproduceerd wordt. Ook Jan bedankt, die van jouw 

was alleen maar wel mooi de grootste. Goed voor de bijen. 

 

De Kerstman. 



 
 

Vertrouwd adres voor al uw 

verf,behang en materiaal.  

Open Ma t/m Vr. 08.00– 18.00, 

Za. 08.00-17.00 uur. 

Oudenhovenstraat 30-36 

(Beverwijcksplein) 
3311 GK Dordrecht.  

Tel. 078-6134500. 

E-mail: info@vanreesverf.nl 



 
 

Informatie over de 11 Rayon 5 verenigingen vindt u op: 

www.vogelverenigingenrayon5.nl 

De Voliere/Harzer federatie heeft hun wedstrijd in 

Barendrecht gespeeld omdat er bij ons geen gas en 

licht nog was aangesloten. Dit jaar gaat dat lukken. 

Meesterzanger is geworden Max Gerhards. Dit is 

een stammenwedstrijd en verder wonnen in de 

Kloekvrije klas1-A.van Leeuwen. 2-J.de Beer. 3 J. 

Bakhuizen.4 A.de Bruin.5 C. Simons. 6 G. Eggen. 

Bij de Kloek vogels was 1– G. Eggen. 2– A.van 

Leeuwen. 3– J. Bakhuizen. De hoogste Holrollen 

A.de Bruin. Knorren J.de Beer. Kloeken G.Eggen. 

Holklingels J. Bakhuizen. Fluiten C. Simons. Kam-

pioen 2 stammen Kloekvrij, J. de Beer en kampioen 

2 stammen Kloek M. Gerhards. Voor meer, zie de site.  



 
 

WWW.CARTRIDGESERVICE.NL  
Hervullen printer cartridge en Nieuwe cartridges  
Gerecyclede cartridges  Gerecyclede toners Nieuwe toners      

Verkoop nieuwe printers  Printer reparaties   
 Papier, Fotopapier, Labels, Etc. Goedkoper dan Internet 

Vrieseweg 26, 3311 NX Dordrecht  
Telefoon: 078 6309182    

E-mail: mail@CartridgeService.nl  

Amalia van Solmsstraat 35  
3314 LD (Paulusplein) Dordrecht  

Diverse soorten aardappelen, 

eieren, erwten, uien en altijd 

speciale aanbiedingen.    

Maandag gesloten. Dinsdag t/m 

vrijdag:  open van 07.30 tot 

17.30 uur.      

Zaterdag van 07.30—15.00 uur.  

 Zakelijk en privé drukwerk 
 Kopiëren: zwart/wit en kleur 

 Huwelijks en geboortekaartjes 

 Cd's bedrukken en dupliceren 

 Digitaal printen 

Voorstraat 348  3311 CW          Dordrecht 
Tel. 078-6132475 Fax 078-6311876         

E Info@drukkerijjonkheer.nl           www.drukkerijjonkheer.nl        

   Ervaring en denkwerk geven de doorslag 

 

HAKKY Schoenreparaties.   
Sleutels en Accessoires.     Schoenverzorging.            
Vakmanschap. 
Voorstraat 309  
3311 EP Dordrecht                
Tel 078 6145612   



 
 

                                                   GUUS GROENLING  
Op een natte vrijdagochtend hoorde Guus Groenling een hoop herrie vanuit de 

volière. Nieuwsgierig vloog hij er naar toe en vroeg aan zijn maatjes wat er loos 

was. Iedereen tetterde door elkaar heen en er was geen snavel tussen te krijgen. 

Toen Mijnheer den Uil ze sommeerde om even in te binden kwam het hoge woord 

er uit. Had hun baasje zomaar zo'n Canarische vogeltje in de volière gezet en die 

maakte hun het leven zuur. En wat er uit die snavel kwam......veel geluid maar 

niets van te verstaan. En..........tot overmaat van rampen gaat de baas ook nog eens 

aan zijn kuierlatten trekken naar Verweggistan. Zwolle of Oldebroek of zoiets der-

gelijks. Guus Groenling werd nieuwsgierig en vatte het plan om ook zelf daar 

maar eens rond te kijken. Samen met Gretha Groenling ging hij op de wieken na-

dat Peter Postduif uitgevogeld had waar zij naar toe moesten vliegen. Volgens 

Mijnheer den Uil ging het om een wedstrijdje voor vogels in de IJsselhallen te 

Zwolle. 

Aangevlogen bij die hallen was de baas niet te vinden. Peter Postduif vond uit dat 

die op een vakantiepark in Oldebroek was. 't Loo of zoiets. Ligt toch bij Apel-

doorn???? 

Niet dus. Nieuwsgierig geworden volgden ze de boss een week lang en keken hun 

ogen uit. Wat een werkzaamheden voor drie man. Opbouw, inname vogels, keu-

ring begeleiden, water geven, kooien draaien, voer geven, alle vragen beantwoor-

den, prijswinnaars vaststellen en berichten. Daarnaast ook nog meehelpen met an-

dere klussen, keurcabines afbreken. tijdens de openingsdagen tekst en uitleg geven 

over zangkanaries in diverse talen en diefstal voorkomen. En dan op zondagmid-

dag uitkooien en stellingen afbreken. Ze hadden er veel werk aan. 

Bij die zanglui liep alles als een geoliede machine op rolletjes tijdens de keuring. 

Gretha Groenling zag het allemaal aan en zei tegen Guus Groenling:" Die overige 

keurmeesters in de zaal moeten eens bij die afdeling zang in de leer met betrekking 

tot coördinatie". 

Guus en Gretha Groenling bemerkten dat er aan het eind van de keurdag veel com-

motie was over de toe te kennen prijzen.BOS-vogels en kakelende lui rollebolden 

door de zaal. 

Een oud lid van "De Voliere" was uiteindelijk de dupe. 

Goed nieuws was er voor de grijze eminentie Arie Bakker. Deze ging voor de laat-

ste maal aan de haal met een oorkonde voor Nieuwe Eigen Kweek van een vogel-

soort. Uit handen van de voorzitter van de NBVV, Klaas Snijder, ontving een geë-

motioneerde Arie Bakker de bijbehorende papieren. Na het "Wilhelmus" werd hij 

door menigeen gefeliciteerd met dit fantastische resultaat en tevens door een paar 

aanwezige leden van "De Voliere". 

,avonds vlogen Guus en Gretha Groenling in de vrieskou terug naar huis om ver-

slag aan het thuisfront te doen. 

Wordt vervolgt. 



 
 

Vogelbeurs nieuws. 
Zaterdag 27 januari komt uit Hoeven, Werner 

Brabers met vogels, maar ook zaden en alle 

voorhanden zijnde vogelbenodigdheden. Werner 

is normaal gesproken alleen op de grote beursen 

in het zuiden te vinden, maar na ons contact in 

Zwolle en nadat ik met Willy op zijn erf was we-

zen kijken hoe het er uit zag, beloofde hij een 

paar keer te komen. 

Bloembinderij Bussem  
Kromme Zandweg 2      
3319 GH DORDRECHT  
               

Tel./Fax 078-6160320  

Omgewaaide boom beschadigd voliere aan de achterkant. 



 
 

Zaterdag 15 september gaan we op vogelexcursie 

naar Drenthe in Erica bij World of Birds Foundation. 

Een mooi park met een groot assortiment vogels. 

Dit gaat alleen door bij voldoende deelname, dus 

meldt u voor 1september aan. Bij minimaal 20 per-

sonen gaan we weer met de bus van Arie Bijker. Bij 9 

personen een busje en bij 8 personen 2 auto’s. 

Loods Gravensingel 
Nu we beschikken over een eigen clubgebouw, staat 

onze loods aan de Gravensingel er maar een beetje bij 

Er is al 1 lid die wat materiaal er in opgeslagen heeft 

en betaald daarvoor een huurbedrag. 

Onze penningmeester heeft ook een gedeelte gehuurd 

en misschien dat er nog een gegadigde is. 

Mocht u nu om wat voor reden dan ook een tijdelijke 

bergruimte nodig hebben, dan kunt u altijd vragen 

aan een bestuurder of er nog plaats is. Als wij de 

grondhuur en verzekering voor het gebouw eruit heb-

ben, zijn wij van deze onkostenpost verlost. Verkopen  

willen wij niet en onder verhuren aan buitenstaanders 

mag niet. 

BBQ 
Zaterdag 16 juni willen wij de buurt BBQ houden 

van 18.00 uur tot alles op is. Deelname kosten € 5,00. 

Agenda 2018. 



 
 



 
 Notulen Algemene jaarlijkse Ledenvergadering 2017. 

  
Notulen 06-02-2017.  Aanwezige leden; 19.  

Bericht van afwezigheid ontvangen van: Jan Loomeijer, Cees Ursinus, Wim Hen-

nekes, Erik Buizer.  

Onze vereniging bestaat op moment van schrijven uit; 81 leden, 3 jeugdleden, 23 

gastleden en 8 donateurs. 

Na een welkom door voorzitter Andries van Batenburg stonden wij een ogenblik 

stil ter nagedachtenis van onze overleden leden Hugo van Franquemont en Joop 

Piket. Er waren geen wijzigingen op de agenda, daarmee werd de agenda vastge-

steld. 

Er waren geen ingekomen stukken. Vervolgens heeft de secretaris het jaarverslag 

van 2016 voorgelezen. Alle maanden kwamen voorbij met hun wel en wee. 

De penningmeester was door PC problemen en nalatigheid van de bank (geen pas) 

niet in staat om een verzorgd verslag te presenteren. De penningmeester kon wel 

mededelen dat mede dankzij de donatie van de 3 zonen van Joop Piket het saldo 

positief was. Besloten werd om de contactavond van maart met een half uur te ver-

vroegen, zodat de penningmeester en de kascontrole commissie hun werk alsnog 

kunnen presenteren.  

De kascontrole commissie: Leon de Bruin zal na de kascontrole aftreden. Gert 

Scheurwater geeft zich op als nieuw lid en Richard Blanker blijft nog een jaar aan. 

Piet Smit geeft zich op als reserve. 

Hiermee is de kascontrole commissie weer compleet.  

Bij de bestuur verkiezing had niemand zich opgegeven als kandidaat voor het be-

stuur en ook tijdens de vergadering ging er geen hand omhoog, zodat het huidige 

bestuur bestaat uit 5 personen.  

Andries van Batenburg als voorzitter, Dirk van Noort als secretaris, Marinus de 

Grip als penningmeester, Erik Buizer als 2de  penningmeester en PR man, Arie 

Boon als ringencommissaris.  

Na een discussie over hoe het verder gaat met het bestuur, leest Dirk artikel 11 uit 

de statuten van de notaris, de enige rechtsgeldige, dat er ieder jaar 1 bestuurslid af-

tredend en direct herkiesbaar is. Het rooster voor de komende jaren is als volgt: 

2018 Dirk, 2019 Erik, 2020 Arie, 2021 Andries, 2022 Marinus. Het is altijd moge-

lijk dat er tussentijds wordt afgetreden, mits dit schriftelijk gebeurd, met een opzeg 

termijn van 3 maanden. Het bestuur moet tenminste uit 3 personen bestaan. Van 

Rinus Philippo wordt afscheid genomen als bestuurslid en van Co Sneep voor zijn 

jaren lange dienst als clubblad bezorger in de wijk Dubbeldam. Beide ontvangen 

een mooie bos bloemen. Op de vraag van bestuur of het misschien verstandig zal 

zijn om een materiaal commissie op te richten, wordt maar lauw gereageerd en al-

leen Jan de Koning en Andries van Batenburg geven zich hiervoor op. Om meer 

personen warm te maken om deel te nemen in deze commissie zal er een oproep in 

het clubblad geplaatst worden. 



 
 



 
 Na de pauze wordt verder gegaan met het vaststellen van de contributie voor 

2018. Deze blijft zoals die is. 

T.T. reglement 2017 is aangepast naar datum in week 45. Deze TT blijft een 

Bijzondere TT. Klassementprijzen zijn naar beneden bij gesteld omdat de vo-

rige show met te weinig vogels is gespeeld.  

Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel. Na een discussie over de stammen en 

stellen wedstrijd wordt besloten dat bij minder dan 3 stammen en 6 stellen per 

groep, deze mee spelen als enkelingen. Op zaterdag 9 december gaan we een 

eendaagse Rayon 5 show organiseren, met 7 kampioenen en bij meer dan 10 

vogels in een groep valt zilver en bij meer dan 20 vogels valt er ook brons. De 

vereniging die de meeste punten vergaard wint de speciaal hiervoor aange-

schafte wisselbeker. In de middag is de TT open van 13.30-16.30 uur. De Na-

tionale Zangwedstrijd wordt zaterdag 23 december gespeeld met reglement 

gelijk aan 2016. 

De Federatie/De Voliere wedstrijd wordt gespeeld van 13 t/m 16 december on-

der auspiciën van de commissie die dit al jaren doet. Met ondersteuning van 

onze mensen waar nodig mocht zijn, gaat deze Harzer Stammen wedstrijd een 

jaarlijks terugkerend evenement worden. 

Bestuursbeleid: met 1 excursie, 4 vogelshows en alle contactavonden met een 

goed programma, BBQ in juni en het verplaatsen van clubgebouw met wat 

maatschappelijk draagvlak voor de bewoners op de Staart Oost hebben wij 

voldoende te bieden.  

Rondvraag: Piet Smit bedankt het bestuur voor hun inzet.  

Chris Vigelius wil nog even terug komen op het verplaatsen van het clubge-

bouw. Heeft het bestuur al een sluitende begroting kunnen maken? Dit is nog 

niet mogelijk omdat het bestuur nog geen overleg heeft kunnen plegen met het 

gemeente bestuur. Wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd ko-

men deze onderwerpen zoals Nuts aansluitingen aan de orde. Ook met het be-

drijf dat de Waterjuffer geplaatst heeft, moet nog overleg worden gevoerd. De 

dakbedekking wordt gesponsord. Op de vraag van Leon de Bruin hoe de € 

10.000 subsidie besteedt gaat worden is nu nog geen duidelijkheid. Pas na het 

bewoners overleg in maart wordt duidelijk hoe en wat. Chris Vigelius sluit 

zich aan bij de woorden van Piet en wenst bestuur succes met de lopende 

plannen. 

 

Niets meer aan de orde sluit voorzitter om 22.40 uur de vergadering. 

 

Opgemaakt door uw secretaris, in aanwezigheid van 19 leden en 2 bardames.  
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