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Verenigingsinfo 

 

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

 

BESTUUR  

Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, 

(Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62 

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: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

Lid: Vacant. 

Lid: Vacant. 

 

OVERIGE 

Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84 

 E-mailadres: p.plas@casema.nl 

 Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23 

 

Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl 

 

Bankrekeningnummer:  33.18.01.809 

 t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK 
 

Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 35,00; 

 jeugdleden: € 17,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering. 

Deze vindt plaats op donderdag 6 mei 2010. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker; 

2. In en Uitgaande post; 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 8 april;  

 Staat elders in dit clubblad. 

4. Ledenmutatie; 

5. Verslag van de districtvergadering 16 april j.l.; 

6. Barbecue organisatie; 

7. Pauze; 

Laatste mogelijkheid voor 1
ste

 bestelronde ringen 2011. 

8. Vogelpraatje (Bouwe Nijgh?, Gerard den Brabander? Piet ; 

9. Rondvraag. 
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Van de bestuurstafel. 

 

Barbecue. 

Ook dit jaar wordt ter afsluiting van het voorseizoen een 

barbecue gehouden op  

 

zaterdagavond 22 mei. 

 

De aanvang is gepland om 19.00 uur. 

De kosten die dit met zich meebrengt is slechts 10,00 euro.  

Voor eventuele kinderen is dit 5,00 euro. Indien u wilt 

deelnemen, met eventuele huisgenoten, dan graag opgeven  

tijdens de ledenvergadering van 6 mei.  

 

In ieder geval vόόr 15 mei bij : 

 

Piet van Zuilen (tel. 407 25 50)  

 

Bouwe Nijgh (tel. 403 03 23 ). 

 

 

Het bestuur ziet u graag om het voorseizoen af te sluiten. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

 

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Tel: . . . . . . . . . . . . Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Komt met . . . volwassenen en / of . . . kinderen naar de 

barbecue. 
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Ringen kweekseizoen 2011. 

 

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 2011  

(ringen met jaartal 11) 

 

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de  

ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels. 

 

De ringencommissaris  

Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,  

E-mailadres:   p.plas@casema.nl 

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

   Bestellen tot:   Aflevering ringen: 

Ronde 1   6 mei 2010   Na 1 oktober 2010 

   

Ronde 2   9 september 2010   Na 15 december 2010 

   

Ronde 3   20 januari 2011   Na 1 april 2011 

   

Ronde 4   20 maart 2011   Uiterlijk 15 mei 2011 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Voor al uw dranken 

 

Relatiegeschenken 

 

 

gaat u naar: 
 

 

De slijter die verrast. 
 

 

 
 

Notulen van de ledenvergadering, welke plaats vindt op donderdag 8 

april 2010 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 
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1. Opening. 

Jaap Plokker opent de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom. Piet de Koning is ziek en Bouwe Nijgh zou mogelijk een 

paar daagjes weg kunnen zijn. Hierdoor gaat het agenda punt na de 

pauze ‘Op bezoek bij Bouwe Nijgh en Piet de Koning’ niet door. 

Hiervoor in de plaats gaan we praten over ‘Voegen we wat toe aan het 

eivoer en zo ja, wat is dit dan’. 

 

2. In en Uitgaande post. 

Post gekregen van de NBvV, met hierin: 

* Jaarverslag N.B.v.V.; 

* Stembriefjes districtvergadering betreffende de AV-voorstellen; 

* Info-blad district Zuid-Holland; 

* Geloofsbrief t.b.v. distr.vergadering; 

* Ledenlijst van de vereniging; 

* Het ringenbestelformulier 2011. 

 

3. Verslag van de jaarledenvergadering d.d. 12 maart. 

Jaap vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op het verslag van de 

jaarvergadering, welke in het clubblad heeft gestaan. Alleen Piet van 

der Plas had een vraag. Wat is nu de contributie? We zouden de 

contributie niet verhogen, als de Bond niet zou verhogen. Maar de 

contributie die gemeld staat in de binnenzijde van het clubblad is lager 

dan we hadden afgesproken. Dit is een foutje. De contributie is, voor 

alle duidelijkheid €35,00 op jaarbasis. 

Verder waren geen vragen. 

 

4. Ledenmutatie. 

Nieuw lid per 01-04-2010 is: 

H. van Beelen, Secr. Varkevisserstraat 142 te Katwijk. Dit is een 

agapornidekweker. 
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5. Stand van zaken in nieuwe behuizing. 

In principe is er nog niets nieuws bekend. Gerrit van der Zwam heeft 

de aannemer in Rijnsburg ingelicht over de gang van zaken en het 

e.e.a. is door gespeeld, via Ton Diepenhorst, naar Nico Otten. 

Nu blijkt bij navraag, dat door Nico Otten aan de aannemer uit 

Rijnsburg gevraagd is om een offerte te maken voor de overkapping 

en niet voor het gehele gebouw. Dit was niet de bedoeling. 

Mede doordat de eerste opgave van de gekozen optie het zou gaan om 

nieuwe cabines, terwijl het om 2
de

 hands cabines ging. Hier had de 

Kanarievogel problemen mee.  

Ton Diepenhorst zal navraag doen. 

 

6. Openstaande vragen aangaande het financiële verslag. 

Grote Clubactie. Hiervoor stond €32. Dit moet zijn €202. De €32 was 

een verrekening. 

De hoge bar opbrengst. Dit waren de bedragen van jaar 2009, t.t. 2008 

en t.t. 2009 bij elkaar. 

Verloting (€499). Dit was de verloting van de Nieuwjaarsreceptie 

2009, kleine zaal verloting 2008 en de t.t. verloting bij elkaar. 

Piet van der Plas vroeg waarom de opbrengst van de t.t. niet als één 

post opgebracht wordt in het jaaroverzicht. Het t.t. overzicht wordt 

toch al apart getoond. Alle in en uitgaande posten vermeldt de 

penningmeester in het jaaroverzicht en daaruit haalt hij het overzicht 

van de tentoonstelling. Dit vindt de penningmeester gemakkelijk. 

Van de Debiteuren 2009 zijnde €785, hoeveel staat daar nog van 

open? Dit kon de penningmeester nog niet vermelden, daar hij daar 

nog niet naar gekeken heeft. 

De inventaris van €1000 is nogal laag. Alleen al de kooien zeg 400 

stuks à €15 zou alleen al €6000 zijn. De penningmeester zal dit 

aanpassen. 

 

Voordat er aan de pauze begonnen werd, werden de stukken waarover 

op de districtvergadering gestemd moet worden doorgenomen. De 

eerste 2 gaan over een royement. Hierover willen de leden van de 

Kanarievogel geen uitspraak doen, daar zij niet alle in en out weten. 

M.a.w. hiervoor wordt blanco gestemd. 

3
de

 voorstel J. Heesakkers als vertegenwoordiger in de 

geschillencommissie zal voor worden gestemd; 
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4
de

 voorstel Als voorzitter van de NBvV zijnde de kandidaat H. van 

Hout, nu 2
de

 voorzitter, zal ook voor gestemd worden. Evenals voor de 

districtvoorzitter van Zuid-Holland zijnde de secretaris van de 

Kanarievogel Piet Hagenaars. 

 

7. ‘Voegen we wat toe aan het eivoer en zo ja, wat is dit dan’. 

In het verleden kon de Katwijkse middenstand direct merken als de 

Kanarievogel een lezing had gehad. Een ieder ging het middel of 

middeltjes halen waar de avond er voor over gesproken was. 

Jaap meldt direct dat dit niet de bedoeling is met het onderwerp dat er 

besproken wordt. Als je iets al jaren doet en het gaat goed, verander 

dan niet na vanavond.  

Na de eerste kwekers gehoord te hebben bleek dat iedereen wat 

toevoegt aan het gekocht fabrieksvoer. Welk merk men gebruikt 

maakt niet uit. Aan het eind vroeg Jaap zich af: “Of het gekochte 

eivoer zo slecht is, dat we allemaal toevoegingen hieraan doen”. Of 

weten wij het beter dan de zaadfabrikant, of zijn al toevoegingen 

weggegooid geld? De algemene tendens was dat het gekochte eivoer 

een basis eivoer is en goed is voor de rust periode, maar dat het te kort 

schiet tijdens de kweek.  

 

8. Rondvraag. 

Voor de rondvraag was geen belangstelling. 

 

9. Sluiting. 

Niets meer aan de orde sluit Jaap de vergadering en we zien elkaar op 

26 april bij de klaverjasavond of op 6 mei bij de volgende 

ledenvergadering. 
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Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

 

2010 

 

Vrijdag  19 februari Ledenvergadering 

Vrijdag 26 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 12 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 26 maart Kaartavond 

Donderdag 8 april Ledenvergadering 

Donderdag 15 april Kaartavond 

Donderdag 6 mei Ledenvergadering 

Woensdag 12 mei Kaartavond 

Zaterdag 22 mei Barbeceu 

 

Zomerstop 

 

Vrijdag  3 september Ledenvergadering 

Vrijdag 17 september Kaartavond 

Vrijdag 1 oktober Lezing door dhr.H. van der Sluis 

Vrijdag 15 oktober Kaartavond  

Vrijdag 5 november Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 12 november Kaartavond 

Vrijdag 19 november  Inschrijven tentoonstelling 

Woensdag 8 december Keuren van de vogels 

Donderdag 9 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 10 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 11 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 17 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.   
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Lidmaatschap 
 

v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de 

regio "Katwijk en omstreken". 

Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk, 

Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar. 

 

Het lidmaatschap geeft onder meer recht op: 

* het bijwonen van de bijeenkomsten; 

* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en  

* het bestellen van ringen.  

Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat 

uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 

De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10 

bijeenkomsten. 

Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen, 

tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers. 

Contributie voor seniorleden bedraagt  € 35,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 17,50  en  € 2,50 

________________________________________________________ 

 

INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER. 

 

Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid  van 

(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel". 

 

Naam: ………………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………… 

 

Postcode: …………….Woonplaats: ……………………………….. 

 

Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......………………..... 

 

Opsturen naar de secretaris  



12 

 
        Indien onbestelbaar retouneren aan 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 

 


