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Verenigingsinfo 
 

ERELEDEN  P.C. Hagenaars en J.A. Plokker  
 

BESTUUR  

Voorzitter : Vacant 
 

Secretaris: Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85 

 2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218 

Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81 

 2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50 

Lid: Gert-Jan van Duijvenbode,  

  

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 
 

OVERIGE 
Ringencommissaris: Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 E-mailadres: b.nijgh@gmail.com 
  

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 
 

Bankrekeningnummer:  NL72 RABO 033.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar:  

  senior (NBvV) leden: € 36,00; 

  senior (verenigings)leden €20,00; 

  jeugdleden: € 18,00.  
 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

   Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

mailto:pchagenaars@casema.nl
http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering op  

woensdag 30 april 2014 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-

Katwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan Zee. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1) Opening door Piet Hagenaars; 

2) In en uitgaande post; 

3) Ledenmutaties; 

4) Notulen Jaarvergadering; 

5) Financiën; 

6) Barbeqeu 6 september; 

7) Tentoonstellingen 

8) voorkeur voor lezingen? 

9) Stand van zaken kweek; 

10) Rondvraag 

11) Sluiting. 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel. Een dezer dagen krijg u weer een 

berichtje om uw contributie te voldoen voor 2014.  

De vereniging heeft de contributie voor dit jaar al wel voldaan aan de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

 

 

 
 

Beëindiging lidmaatschap. 

Leden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels 

opzegging bij de secretaris van de vereniging. 

Dit kan per kwartaal. 
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Notulen van de jaarvergadering, welke gehouden werd op vrijdag 

07 maart 2014 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’. 

 

1. Opening. 

Om 20.10 opent de voorzitter de jaarvergadering en heet een ieder van 

harte welkom. We vinden momenteel nogal wat levendigheid in het 

gebouw. Dit omdat morgen de officiële opening plaatsvindt. De 

agenda voor deze vergadering staat in het clubblad. Jaap was 

overigens blij met het clubblad omdat er eindelijk weer eens iets 

positiefs gemeld kan worden. Jaap bedoelt hierop naar het artikel 

“Hokbezoek bij…..” 

 

2. In en Uitgaande post. 

 

3. Ledenmutatie; 

Per 1 januari jl. zijn de volgende leden op eigen verziek afgevoerd: 

P. Freke, C.J. de Mooy, Mevr. C. Peters, J. van der Plas, E. Schaap, 

allen uit Katwijk, A’de Roode uit Valkenburg en G. Varkevisser uit 

Voorschoten. Per 1 april worden de volgende leden afgevoerd: K.v.d. 

Bent, W. de Bruin, K. v.d. Plas, C. van Velzen uit Katwijk, en M. 

Vennix uit Oegstgeest. Terwijl H. Kuyt ook per 1 april afgevoerd 

wordt, maar wel verenigingslid blijft. Ondanks de aanwezige leden 

een enkeling kent die afgevoerd wordt, het bestuur toch zorgen, maakt 

met dit grote aantal opzeggingen. 

Nieuw per 1 januari zijn de dhr. T. Toet uit Scheveningen en N. 

Ramjiwan uit Wassenaar. beide heren zijn waterslager liefhebbers. 

Na 1 april heeft de vereniging 97 Sr. Leden , 2 ereleden,  

2 jeugdleden en 4 donateurs 

 

4. Verslag ringencommissaris; 

Jaap geeft het woord aan Bouwe Nijgh, de ringencommissaris. In 

2013 zijn 3690 ringen besteld. Bijzonder is het aantal van 355 ringen 

voor Eur. Cultuurvogels, 175 spoedbestellingen en 59 ringen zijn 

overgeschreven. Er zijn 59 kwekers verantwoordelijk voor deze 

ringen bestellingen. 

Jaap bedankt Bouwe voor het verslag en het nauwkeurige handelingen 

die nodig zijn voor de soms ongewenste momenten dat leden een 

beroep op je doen. 
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Hotel Noordzee BV   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 
 

Tel: 071-4015742   Fax: 071-4075165 
 

E-mail: info@hotelnoordzee.nl   www.hotelnoordzee.nl 

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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5. Jaarverslag secretaris. 

Het jaarverslag staat in het clubblad. Jaap vraagt of de aanwezige iets 

gevonden hebben die de secretaris niet of onvolledig genoemd heeft. 

Niemand reageert hierop. Jaap bedankt de secretaris voor het vele 

werk als secretaris evenals voor het verslag en het werk dat de 

secretaris heeft besteed aan het clubblad in het afgelopen jaar. 

 

6. Financieel t.t. verslag. 

De penningmeester deelt het verslag uit. Hij neemt met de aanwezige 

de cijfertjes door. Het voordelige saldo van de tentoonstelling 2011, 

was nu omgebogen naar een negatief saldo. Redenen hiervan waren, 

het inschrijfgeld was niet eens genoeg om de keurmeesters met hun 

reiskosten en het diner te betalen, de mindere opbrengst van ongeveer 

€700 van de sponsoring d.m.v. advertenties. In het verleden ging Ton 

Diepenhorst samen met Piet van Zuilen op pad voor de advertenties. 

Door omstandigheden kon Ton dit jaar niet. Daardoor ging Piet 

Hagenaars met Piet mee. Komend jaar hebben we de 

rayontentoonstelling en we zullen met elkaar moeten proberen om wat 

meer adverteerders binnen te krijgen. We kennen allemaal 

ondernemers waar we vaak komen waarvan we denken dat zij 

eigenlijk geen nee zullen zeggen, 

 

7. Financieel jaarverslag. 

Ook hiervan deelt de penningmeester een verslag uit. Ook het 

verenigingsjaar laat een negatief saldo zien. Oorzaken hiervan zijn:  

* De kosten van het eremetaal voor de niet gehouden tentoonstelling 

in 2013. Een ieder werd aangespoord om toch mee te doen aan de 

districttentoonstelling die in Noordwijk gehouden werd.  

* De zaalhuur van de avonden dat we vergaderd hebben in het 

parochiehuis van de R.-K. kerk in Katwijk aan de Rijn,  

* De schade aan de vrachtauto die ontstond tijdens de verhuizing van 

de Prins Hendrikkade naar het nieuwe clubgebouw.  

Maar positief is te noemen het geld dat achteraf binnen is gekomen 

van sponsoring ondanks dat we geen tentoonstelling hebben 

gehouden. 
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Autobedrijf Kleverlaan 
 

De KIA dealer 
 

voor de Duin- en 
Bollenstreek 

 

Gieterij 2,  
 

Noordwijkerhout 
 

0252-373724 
 

www.kia-noordwijkerhout.nl 
info@autobedrijfkleverlaan.nl 

 

 

mailto:info@autobedrijfkleverlaan.nl
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8. Verslag kascommissie. 

Henk Oudshoorn en Krien Onderwater hebben de kas gecontroleerd. 

Bij afwezigheid van Krien , doet Henk verslag. We hebben de kas 

gecontroleerd en getracht onregelmatigheden te constateren. Helaas is 

ons dat niet gelukt. Daarom stellen wij voor de penningmeester en 

daarmee het gehele bestuur decharge te verlenen. Dit werd met 

applaus bekrachtigd. 

 

9. Samenstelling nieuwe kascommissie. 

Jaap bedankt de kascommissie en in het bijzonder Henk. Henk 

Oudshoorn heeft voor het 2
de

 jaar zitting gehad in de kascommissie en 

valt daardoor af. Wim de Mooij stond als reserve kascommissie. 

Omdat Wim niet aanwezig is, wordt aangenomen dat hij volgend jaar 

zitting wil nemen in de kascommissie. Jaap vraagt wie zich 

beschikbaar wilt stellen als reserve. Ton Diepenhorst geeft zich op. 

  

10. Bestuursvoorstellen. 

Het bestuur heeft geen voorstellen, maar heeft wel zorgen over het 

ledenaantal. Het bestuur stelt geen contributie verhoging voor, maar 

als de bondscontributie omhoog gaat, zal die verhoging doorgevoerd 

worden naar de leden. 

 

11. Begroting 2014. 

Ook hiervoor heeft de penningmeester een verslag gemaakt. De 

begroting laat een nadelig saldo zien van ongeveer €500. Het is een 

reële begroting. We zullen met zijn allen er aan moeten gaan trekken. 

Er staat een aardig bedrag van €900 voor het clubblad. Dit bedrag is 

incl. de catalogus van de tentoonstelling. Hierover werd gepraat. Maar 

als we het clubblad opheffen komen we minder actueel bij de leden 

thuis en mogelijk zal hierdoor nog meer leden bedanken. 

Jaap bedankt Dick Verkade voor het vele werk en het accurate werk 

dat voor de penningmeester nodig is. Ook bedankt voor de 

verslaglegging van de diverse verslagen. 

 

12. Stichting Kleindierensport Katwijk. 

Afgelopen jaar hebben Bouwe Nijgh en Gerrit van der Zwan zitting 

genomen in het stichtingsbestuur. Bij de eerste vergadering van de  
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stichting kon Gerrit niet en daarom heeft Jaap Plokker Bouwe 

bijgestaan. 

Morgen is de officiële opening voor “Bobo’s” om 13.oo uur. Voor de 

leden is dit om 15.30 uur. Er is een extra subsidie gekregen van 

€30.000 . Hierdoor heeft de stichting alles kunnen betalen. 

Dirk de Mol wenst de beide afgevaardigde veel sterkte toe. 

 

13. Bestuursverkiezing. 

Jaap vertelt geen nieuwtje dat toen Dirk de Mo aftrad als voorzitter er 

niemand was die zich opgaf voor de functie van voorzitter. Jaap heeft 

zich toen opgeworpen als ad-intrum of waarnemend voorzitter. Jaap 

deed dit in de hoop dat op de volgende jaarvergadering toch iemand 

op zou staan. Jaap heeft toen duidelijk gesteld dat het voorzitterschap 

als het ware een 5
het

 wiel van de wagen voor hem was en hij geen 

voorzitter zou zijn zoals hij dat zelf het gewild heeft. Op de vorige 

jaarvergadering heeft Jaap aangegeven, niet meer her/verkiesbaar te 

zijn. Jaap was wel blij dat vorig jaar Gert-Jan van Duivenvoorde eerst 

wilde meelopen met het bestuur voordat hij zich beschikbaar zou 

stellen. Vanavond is Gert-Jan er niet, maar Jaap verwacht dat Gert-Jan 

wel zitting wilt nemen in het bestuur, maar niet als voorzitter. Mocht 

iemand van jullie een jaartje mee willen lopen zoals Gert-Jan, belt dan 

Piet op. Maar het feit is dat momenteel er nog geen kandidaat voor 

het voorzitterschap is. 

Hoe Jaap ook praatte, hij kon niemand over de streep halen. 

Dick Verkade, de penningmeester, is aftredend, maar Dick heeft zich 

herkiesbaar gesteld. Daar er geen tegenkandidaat is, werd Dick met 

acclamatie herkozen. 

Voordat Jaap dit agendapunt afsluit, bedankt hij Piet van Zuilen met 

zijn kornuiten voor de verzorging van de bar en van de kaartavonden. 

 

14. Rondvraag. 

Ton Diepenhorst  vindt het jammer dat er niemand is die zich als 

voorzitter beschikbaar stelt. Je kunt nog zo’n goede bezetting hebben 

van de overige bestuursfuncties, maar als vereniging heb je toch een 

voorzitter nodig. Er zijn in de zaal leden die weten waarover 

gesproken wordt als je over het voorzitterschap praat. Zou het toch 

mogelijk moeten zijn dat een oude voorzitter voor een jaar het 

voorzitterschap op zich nemen. De aanwezige oude voorzitters Dirk  
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de Mol en Ton Diepenhorst wilde geen van tweeën het initiatief 

nemen. Als voorzitter moet je je volledig kunnen geven. Elke dag ben 

je met de vereniging bezig. Hoe het in de toekomst zal gaan lopen, is 

niet bekend.  

Piet Hagenaars geeft Jaap een bos bloemen en een cadeaubon om 

samen met zijn moeder gezellig te gaan eten bij Noordzee. Het bestuur 

heeft de laatste jaren de bestuursvergaderingen bij Jaap thuis 

gehouden. 

 

Niets meer aan de orde sluit Piet de vergadering en hoopt een ieder 

weer te zien op donderdag 3 april op de lezing van Simon van der 

Luit, verzorger van de vogels bij Avifauna. 
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KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL 

 

 

Op het moment dat dit 

clubblad bij de drukker 

lag, werd de 

klaverjasavond gehouden. 

Dus zijn er geen uitslagen 

bekend. Deze vinden we 

in het volgend clubblad.  

Troef Boer. 
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Ringen moet. 

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 

anderen te kunnen laten zien dat wij geen vogels uit de vrije natuur in 

ons bezit hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren vogels 

vaak betere fokvogels zijn.  

 

Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te 

kweken soorten, die in een gezelschapsvolière 

worden geboren.  

Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om 

de ringencommissaris te bellen. 

Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het 

is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid 

van minimaal 10 ringen. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2015 

(ringen met jaartal 15, kleur Violet ral 4008) 

 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u uw BSN 

(het oude sofinummer) op te geven. Dit is een eis van het ministerie. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

 

 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   5 mei 2014   Na 1 oktober 2014 

   

Ronde 2   20 september 2014   Uiterlijk 15 dec. 2014 

   

Ronde 3   20 januari 2015   Uiterlijk 1 april 2015 

   

Ronde 4   20 maart 2015   Uiterlijk 15 mei 2015 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Te koop metalen broedkooien compleet. 

 

Deze broedkooien zijn aanwezig op de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 

Vogelbeurs tijdens de zomermaanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag van de maand 

van 13:00 tot 17:00 uur, 

in het clubgebouw van v.v. “De Diamantvink”, 

Weteringlaan te Oude Wetering. 
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Activiteitenoverzicht 2014 

 

                                   (onder voorbehoud) 

Donderdag 10 januari klaverjassen 

Vrijdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 7 februari Brian Bouman 

Vrijdag 14 februari Klaverjassen 

Vrijdag 7 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 21 maart Klaverjassen 

Donderdag 3 april Simon van der Luit 

Donderdag 24 april Kaartavond 

Woensdag 30 april Ledenvergadering 

Vrijdag??? 16 mei Kaartavond 

Vrijdag 30 mei Hoe is het met de kweek 

Zomerstop 

Zaterdag  6 september Barbeque 

Donderdag 11 september Kaartavond 

Vrijdag 19 september Ledenvergadering 

Vrijdag 26 september Kaartavond 

Vrijdag  10 oktober Jan Cris van Dam 

Vrijdag  24 oktober Kaartavond 

Vrijdag 31 oktober Ledenvergadering  

Vrijdag 7 november Kaartavond 

Vrijdag 14 november Inschrijven t.t. + lezing 

Zaterdag 22 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 3 december Keuren van de vogels 

Donderdag 4 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 5 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 6 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 12 december Kaartavond 

 

RTV-Katwijk Teletekst 

Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het 

activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 

390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op  

de teletekst pagina vermeld. 


