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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: Vacant. 

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 vergadering. 

Deze vindt plaats op donderdag .7. april 2011. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. In en Uitgaande post. 

3. Verslag van de jaarvergadering. 

4. Ledenmutatie. 

5. Stichting Kleindierensport-Katwijk 

6. Rondvraag. 

7. Jaap laat digitale foto’s van de kanarie tentoonstelling die 

afgelopen jaar te bezichtigen was in het Rotterdam Museum. 

8. Jaap laat een aantal digitale foto’s van het Harzer roller museum 

uit het St. Andreas gebergte. 

9. Rondvraag. 

 

 

Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18    
 

Katwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan Zee    
 

Tel. 071 - 4012271 
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Gesprek bestuur De Kanarievogel met wethouder D. Binnendijk, 

inz. het nieuwe clubgebouw 

 

De rapportage van Ton Diepenhorst over de vorderingen in het 

stichtingsbestuur met betrekking tot de bouw van een nieuw 

clubgebouw is voor ons reden om ons grote zorgen te maken over de 

toekomst van onze vereniging. Dit geldt niet alleen voor het bestuur, 

maar gezien de reacties tijdens de ledenvergaderingen ook voor de 

leden. We krijgen de indruk dat, hoewel dit, ons inziens, onbetaalbaar 

is, het stichtingsbestuur nog altijd het voornemen heeft een gebouw 

neer te zetten met een omvang van 20 mtr x 20 mtr, omdat anders niet 

voldaan kan worden aan de huisvestingswensen van beide 

postduivenverenigingen. 

Ton Diepenhorst heeft op de vorige ledenvergadering laten blijken 

dat, na 12 offertes te hebben ontvangen en bestudeerd, een gebouw 

van maximaal 14mtr x 14 mtr, met begane grond en zolder, wellicht 

de enige betaalbare optie zou kunnen zijn. Dit plan is voor de 

postduivenverenigingen tot op heden onbespreekbaar. 

Om de nu ontstane impasse te doorbreken hebben op 25 maart jl. Ton 

Diepenhorst, Piet Hagenaars en ondergetekende, namens De 

Kanarievogel, een gesprek gehad met wethouder D. Binnendijk 

waarin wij onze zorgen wat betreft de toekomst van onze vereniging 

bij het uitblijven van een clubgebouw naar voren hebben gebracht. 

Tevens hebben we de impasse geschetst waarin, ons inziens, het 

stichtingsbestuur zich bevindt en de wethouder gevraagd initiatief te 

nemen de, op het oog, vastgelopen ontwikkelingen los te trekken. 

Verder hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt de wethouder 

in kennis te stellen van een mogelijk financieel haalbaar plan voor een 

clubgebouw, dat door Ton Diepenhorst was uitgewerkt. 

De wethouder heeft beloofd op korte termijn het stichtingbestuur uit te 

nodigen voor een gesprek en wij hopen dat door onze actie er enige 

vaart komt in de nieuwbouwplannen. Dit is overigens heel urgent 

want ons is tijden het gesprek met de wethouder wel duidelijk 

geworden dat we de langste tijd in het huidige gebouw hebben 

vertoefd. 

 

Jaap Plokker 
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Notulen van de jaarvergadering, welke plaats vond op vrijdag  

11 maart 2011. In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-

Katwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

 

1.Opening. 

* Een enigszins geblesseerde Jaap Plokker opent de jaarvergadering 

en is blij met de grote opkomst. Een jaarvergadering wordt meestal 

gezien als een niet gezelligste vergadering, maar aan de andere kant is 

het wel een zeer belangrijke vergadering over het wel en wee van de 

vereniging. 

* Jaap meldt dat Aad van Niel, nu alweer 100 dagen, nog steeds in het 

ziekenhuis verblijft en dat het niet roos kleurig uitziet. Er zijn weinig 

tot geen verbeteringen, op en neer gaan naar de IC afdeling, wel - 

geen zuurstof enz.. Alle vogels van Aad zijn opgeruimd, daar dit een 

te grote belasting bleek te worden voor het thuisfront. 

* Piet van Zuilen is afwezig vanavond, daar hij een etentje van zijn 

kinderen had aangeboden gekregen en deze al meerdere malen 

uitgesteld was, moest het er nu maar eens van komen. 

 

 
Arie van Rijn 25 jaar lid van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers 
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2. In en Uitgaande post 

Rekening Kamer van Koophandel 

Uitnodiging voor de Rayonvergadering te Roelofarendsveen op 

maandag 14 maart a.s.. 

 

3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 5 november 2010. 

Daar er geen op- of aanmerkingen waren op het verslag werd deze 

vastgesteld. 

 

4. Ledenmutatie; 

Afgevoerd per 01-01-2011: 

Mevr. Gugten-de Vries uit Rijnsburg,  

M.v.d. Groep en S. v.d. Groep beide uit Voorhout,  

Fam. Jansen en R. Laarman uit Wassenaar,  

A. Zantinge en W. Klinkenberg uit Katwijk. 

 

Nieuw per 01-01-2011: 

J. de Mol, E. Borgerstraat 20, Katwijk, A.v.d.Plas Duinschoten 12B69 

uit Noordwijkerhout. Beide aankomende w.s. kwekers. 

Nieuw per 01-04-2011: 

J.W. van de Meeberg, Lijsterbesstraat 13, Katwijk kweker van 

Europese cultuur en tropische vogels;  

En een toezegging van H. Floor, Burgm. Meijboomstraat 14 te 

Rijnsburg. Deze man wil lid worden en moet nog een volière gaan 

bouwen.  

Ledenbestand nu: 132 – 2 – 6. 

 

5. Verslag ringencommissaris; 

Piet van der Plas, de ringencommissaris, doet verslag. Het is altijd een 

probleem welke ringen tel je. Een verenigingsjaar bestaat namelijk uit 

een kweekseizoen, waarvoor de meeste ringen zijn besteld en een 

periode dat er ringen besteld worden voor het nieuwe kweekseizoen in 

het andere verenigingsjaar. Maar in 2010 zijn besteld 4260 ringen, 

waarvan 2940 zijn bestemd voor kweekjaar 2011. Er zijn ook 111 

ringen overgeschreven. 

Deze ringen zijn besteld door zo’n 60 leden. Piet heeft een bedrag van, 

schrik niet, €6,80 overgemaakt naar de penningmeester. 
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Jaap bedankt Piet van der Plas voor het vele werk dat nauwkeurig 

moet geschieden. 

 

6. Jaarverslag secretaris. 

Hierna is Piet Hagenaars, de secretaris, aan de beurt om zijn kijk op 

het afgelopen jaar weer te geven. Piet leest zijn jaarverslag voor. Deze 

is terug te lezen in dit clubblad. 

 

7. Financieel t.t. verslag. 

Dick Verkade deelt diverse verslagen uit en steekt van wal. Als alle 

posten betaald en geïncasseerd waren, zou de tentoonstelling een 

positief bedrag van €832,88 opgeleverd hebben. 

Hierin is het bedrag van adverteerders dat, door een enkeling 

opgehaald wordt, groter dan vorig jaar. 

 

8. Financieel jaarverslag. 

Het verenigingsjaar 2010 is best een goed jaar geweest. Dit jaar is 

afgesloten met een positief saldo van €1512,00. Het jaar daarvoor 

hadden we een verlies van €1500,00 maar dat kwam door het jubileum 

feest van het 60 jarig bestaan. Dick wilt wel kwijt dat zowel de 

tentoonstelling als het boekjaar met een positief saldo zijn afgesloten 

door de opbrengst van de advertenties. Ton Diepenhorst, welke de 

grote animator hierin is, heeft in het verleden laten weten dit niet 

eeuwig te blijven doen. Ton gaf aan dat er een moment is geweest dat 

hij inderdaad wilde stoppen als hij het alleen moest doen. Tot voor 

kort ging Dirk de Mol mee en de laatste tijd gaat Piet van Zuilen mee. 

Dit is gezelliger en als Ton niet meer in staat is om het doen, er een 

vervanger is en een bekende tegenover de adverteerders. 

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat ondanks we een web-site 

hebben er toch relatief gezien veel kosten zijn voor drukwerk van het 

clubblad. In ieder geval de leden die we niet zien op de 

ledenvergadering en wel mail hebben. We zouden die leden moeten 

verwijzen naar de web-site en geen gedrukt clubblad meer moeten 

bezorgen. Maar niet iedereen vindt het lezen van een clubblad op het 

scherm een plezierige aangelegenheid en bestuur denkt dat je deze 

leden ook vlug kwijt zult zijn. Toch vinden de aanwezige leden dat er 

meer getracht moet worden om de web-site meer te stimuleren, 

waardoor de drukkosten omlaag worden gebracht. 
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Voor al uw dranken 
 

 
Relatiegeschenken 

 

 
gaat u naar: 

 

 

De slijter die verrast. 
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9. Verslag kascommissie.  

Zowel Arie Klinkenberg als Willem de Mooij zijn niet aanwezig. De 

kas is wel gecontroleerd en Willem de Mooij heeft een schriftelijke 

verklaring afgegeven. Deze wordt door Jaap voorgelezen.  

Geacht bestuur/vergadering, 

Arie Klinkenberg en ondergetekende hebben op woensdag 9 maart j.l. 

de jaarstukken 2010 van de Kanarievogel gecontroleerd. 

Alle gecontroleerde onderliggende stukken waren aanwezig en correct 

geboekt in de balans en V & W rekening. 

Qua verwerking en presentatie van de stukken hebben wij geen 

opmerkingen. Daar de heer Verkade aangaf dat er heel veel werk zit 

in het innen van de contributie, geven wij het advies om de contributie 

via automatische incasso te innen. 

Getekend, Arie Klinkenberg en Willem de Mooij 

 
Hieruit maakt Jaap op dat de kascommissie de leden aangeeft om de 

penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2010. 

Dit wordt door de vergadering overgenomen. 

Jaap bedankt de kascommissie voor hun werk. 

 

10. Samenstelling kascommissie. 

Willem de Mooij heeft 2 jaar daadwerkelijk zitting gehad in de 

commissie en valt af. Arie Klinkenberg een maal. Henk Oudshoorn 

stond als reserve. Henk zal de plaats in nemen van Willem. Henk heeft 

daar geen probleem mee. Jaap vraag aan de vergadering wie als 

reserve wilt te boek staan. Maart Helders geeft zich op. Jaap vraagt 

aan de vergadering of er iemand bezwaar heeft als Maart toetreedt tot 

de kascommissie. Er kwamen geen bezwaren. 

 

11. Bestuursvoorstellen. 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen per 01-01-2012 

met €1 op jaarbasis. Niet omdat dit nodig is, maar meer uit praktische 

overweging. €36,00 (per jaar) is namelijk door 12 (maanden)te delen. 

Dit voor nieuwe leden. Vanuit bondswegen is niets vernomen over 

contributie verhoging. Mocht dit wel het geval zijn, komt dit boven op 

de €1. Dit voorstel wordt aangenomen. 
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12. Begroting 2010. 

De begroting zoals Dick die had opgesteld laat een positief saldo zien 

van €38,00 over het boekjaar 2011. 

 

Alvorens er overgegaan wordt naar de pauze krijgen een aantal leden 

een spelt opgespeld door de districtsvoorzitter Piet Hagenaars. 

Leden die 25 jaar  lid zijn van de N.B.v.V. waren: 

Ton Diepenhorst, Arie van Rijn, Jan Verdoes en Bouwe Nijgh. Dirck 

van der Plas heeft te kennen gegeven niet te komen, daar hij normaal 

gesproken ook niet naar de vergadering komt. 

En 40 jaar lid van de N.B.v.V. was Freek Schot. 

Alle jubilarissen krijgen een boeket van de vereniging. Foto’s van de 

jubilarissen zijn verspreid in het clubblad. 

 

13. Stichting Kleindierensport Katwijk. 

De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het financiële verslag die in 

verband staan met de stichting heb ik onder dit punt verzameld. 

In de begroting was weer een bedrag opgenomen als huurpenning 

voor de stichting. De vraag was moeten we hier mee door gaan? In het 

verleden is toch een afspraak gemaakt dat we door zouden gaan tot 

een bepaald bedrag? Als er straks wordt overgegaan tot bouwen van 

een nieuw clubgebouw dan is elke euro van harte welkom. Wat is het 

deel van de Kanarievogel dat inmiddels is afgedragen aan de stichting 

sinds we hier op de Pr. Hendrikkade zitten? Dick Verkade schat dat er 

van de betaalde huurpenningen nu ongeveer €8 à 9.000,00 in kas zal 

moeten zitten, want de stichting heeft natuurlijk wel onkosten gehad. 

Wel wordt aan Ton Diepenhorst gevraagd om bij dhr. Otten na te 

vragen hoe de financiële stand van zaken is van de stichting. Ton zal 

dit navragen. Volgens Jaap is de stichting geen verantwoording 

schuldig aan de verenigingen wel aan de medebestuursleden. 

Wat de bouwplannen aangaat is het momenteel weer erg stil. Het extra 

aangevraagde subsidie, is door de gemeente geweigerd. . Dit bedrag 

zou nodig zijn om een gebouw van 20 x 20 mtr. te realiseren. De 

stichting zou over een bedrag van €160.000,00 beschikken. Dit is veel 

te weinig om een dergelijk gebouw neer te zetten. 

Inmiddels heeft Ton bij diverse bedrijven begrotingen opgevraagd. 

Ton is van mening dat een gebouw van 14 x 14 mtr. is neer te zetten  

voor dat geld. 
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  Hotel  Noordzee  B.V.   Boulevard 72    2225 AG Katwijk 

 
   Tel:  071 – 401 57 42   Fax:  071 – 407 51 65 

 

E-mail:  info@hotelnoordzee.nl    www.hotelnoordzee.nl  
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Ton Diepenhorst 25 lid van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers. 

 

De duivenverenigingen hebben te hoge eisen om alles te realiseren in 

een gebouw van 14 x 14 mtr. Zij willen beide een eigen voerhok, 

computer-, opslag- en gemeenschapsruimte hebben. 

Het gebouw waar Ton over spreekt is een gebouw dat bestaat uit 2 

ruimten van 14 x 7 mtr. met daarop 2 puntdaken en in de puntdaken 

zou de opslag moeten plaatsvinden. Ook dit willen de 

duivenverenigingen niet. Zij willen alles gelijkvloers hebben. M.a.w. 

de initiatieven van Ton zijn door de stichting van tafel geveegd en met 

het vliegseizoen voor de deur verwachten we voorlopig niets. 

 

14. Bestuursverkiezing. 

Cees van Rossum heeft in het najaar al te kennen gegeven te stoppen 

als bestuurslid. Cees heeft geen vogels meer waardoor de affiniteit 

met de vogels even weg is. Dick Verkade is aftredend als 

penningmeester en herkiesbaar. Omdat er voor Cees geen nieuw 

bestuurslid zich aangemeld en er geen tegenkandidaat is voor Dick 
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Verkade, is Dick met acclamatie herkozen en er wordt door gegaan 

met een drie man sterk bestuur. Het bestuur bestaat volgens Jaap uit 

de secretaris Piet Hagenaars, penningmeester Dick Verkade en de 

commissaris Piet van Zuilen. Jaap ziet zichzelf als a.i. voorzitter niet 

als een bestuurslid. 

Jaap vervolgt: Als a.i. voorzitter heb ik geen terugblik op het 

afgelopen jaar. Dat hebben jullie min of meer in het verslag van de 

secretaris kunnen horen. Maar hoe gaat het nu verder met de 

vereniging. Piet heeft als redaktie mijn stukje voor een tweede maal 

geplaatst in het clubblad. Hier is geen reactie opgekomen. Als we nu 

met zijn alle denken we hebben een web-site, een t.t.commissie en een 

bar en daar is een vereniging mee te draaien, hebben we het mis. De 

mensen aan het stuur varen op de automatische piloot. Hetgeen zeer 

gevaarlijk is voor een vereniging. Er komt niets nieuws, minder 

aktieve leden, minder vogels op de tentoonstelling. Al met al zeer 

zorgwekkend. 

Jaap heeft een aantal nieuwe leden, die ook actief zijn geweest in 

andere geledingen, gevraagd hoe zei als nieuw lid tegen de 

Kanarievogel aan kijken, waarom er steeds minder nieuwe leden naar 

de tentoonstelling komen met vogels en ook steeds minder nieuwe 

leden lid blijven. Jaap gaat aan tafel zitten met L. Roosjen, G. van 

Duyvenbode en P. Hondsbeek. Wat daar uitkomt horen jullie t.z.t. 

 

15. Rondvraag. 

Jan van den Oever: Waarom worden de leden nooit meer gevraagd 

over een datum voor de tentoonstelling? Volgens Jaap wordt dat nog 

wel gedaan, maar neemt deze vraag mee. 

Jan van den Oever: Vorig jaar is de barbecue niet doorgegaan. Wat 

was daar de reden van en gaat deze dit jaar wel door? Vorig jaar was 

er te weinig animo en het was organisatorisch niet rond. Er zal tijdig 

met mensen gepraat gaan worden, maar voor als nog gaat het door. 

 

16. Sluiting. 

Niets meer aan de orde sluit Jaap om 22.40 uur de vergadering en 

wenst een ieder wel thuis. 
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Een bericht van het klaverjasfront. 
 

Na enkele telefoontjes kwamen we op 18 maart toch nog tot  

12 deelnemers, dus gelukkig weer geen stilzitters. 

 

We hebben ook de return of the legend, Kees van der Plas, mogen 

meemaken; dus wat willen we nog meer? Maar wat dacht je, hij ging 

er meteen met de eieren vandoor . 

 

Na het optrekken van de kruitdampen was dit de uitslag: 

1. Wim van der Plas B 5.194 pnt. 

2. Jan Schaap  4.974 pnt. 

3. Bouwe Nijgh  4.835 pnt. 

4. Piet van Zuilen  4.800 pnt. 

5. Cor Schaap  4.786 pnt. 

 

De volgende klaverjasavond is NIET op vrijdag maar op donderdag  

14 april. Dit i.v.m. het vluchtprogramma van onze duivenvrienden. 

 

Troef Boer. 

 
Bouwe Nijgh 25 jaar lid van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers 
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2010, gezien door de ogen van de 

secretaris. 

 

Ledenmutaties. 

We zijn het jaar begonnen met 136 volwassen leden, 3 jeugdleden en 

7 donateurs. 

 

In 2010 zijn de volgende leden afgevoerd: 

R. van Delft, R. van Dijk, A. Hoek, W.v.d.Linden, C. de Mare, W. de 

Mol, W. peters, W. Zonneveld, J. de Vreugd, A. Duynevelt en P. 

Glasbergen. 

Terwijl we afscheid hebben genomen van Leen van den Haak. 

 

Nieuwe leden kennen we in:  

P. Hondsbeek, M. Kromhout, H. van Beelen, J. Wetselaar, G. van 

Beelen, H. van Beelen, G. van Duyvenbode, R. Zandbergen, M. 

Lindhout, L. Roosjen en B. van der Stelt. 

 

We eindigden zoals we begonnen zijn 136 volwassen, 3 jeugdleden en 

6 donateurs. 

 

Bijeenkomsten. 

Er zijn 9 ledenvergaderingen geweest, waarvan 1 bijzondere i.v.m. de 

ontwikkelingen van het nieuwe clubgebouw. De Nieuwjaarsreceptie 

annex prijsuitreiking begon zo gezellig maar eindigde letterlijk en 

figuurlijk in het donker en in de kou.  

 

Sprekers die we gehad hebben waren Hans van der Sluis, 

dierenverzorger bij Artis.  

De leden Gerrit de Brabander met hoe hij zijn hobby bedrijft, Jaap 

Plokker, Piet van Zuilen en Piet Hagenaars die meegebrachte vogels 

besproken en Jaap besprak nog: wat we allemaal toevoegen aan het 

eivoer en waarom doen we dit eigenlijk.  

 

Ook zijn er 9 klaverjasavonden gehouden welke gezellig en goed 

bezet waren. 
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De bezetting liep sterk uit uiteen tussen max. 34 en een minimale van 

16. De gemiddelde bezetting was 23,5. De geplande barbecue ging 

niet door i.v.m. te weinig belangstelling.  

 

De website kanarievogel.nl. 

De website wordt beheerd door Jordi Verkade. Deze site gevuld met 

medeweten van de bestuursleden. De site wordt goed bezocht en de 

secr. wordt regelmatig benaderd door mensen die via de website aan 

zijn telefoonnummer of mailadres zijn gekomen. 

Jordi bedankt voor het bijhouden van de site. Graag zag ik dat nog 

meer leden via de site het clubblad lezen, zodat dit minder moeite kost 

om deze bij de leden te krijgen. Ook de drukkosten zouden hierdoor 

een stuk lager worden. 

 

Het clubblad. 

Het clubblad is nog steeds een eenmanszaakje. Jammer. Zoals de 

naam al zegt is het een blad dat het wel en wee van de vereniging 

weergeeft.  

 

Bestuursperikelen. 

Tijdens de jaarvergadering hebben zich een nieuwe bestuursleden 

aangemeld. Dit houdt in dat het bestuur bestond uit 5 personen te 

weten een waarnemende voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 

commissarissen. 

 

Stichting Kleindierensport. 

In het afgelopen jaar zijn momenten geweest waarop gedacht werd dat 

de Stichting actief werd. Maar helaas. Problemen waar de Stichting 

tegen aan lopen zijn de financiën, de steeds nieuwe eisen van de 

Gemeente en de hoge eisen van de 2 duivenverenigingen. 

Of er ooit in Stichtingsverband een clubgebouw gerealiseerd wordt is 

voor mij een groot vraagteken. 

 

Tentoonstelling 2010. 

Ook dit jaar is een t.t.commissie in het leven geroepen om 

tentoonstelling organisatorisch rond te krijgen. Het inschrijfgeld van 

de vogels was al verhoogd tot €1,25. De commissie kwam met een 

voorstel om de mogelijkheid te scheppen het eremetaal om te zetten in 
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tegoedbonnen. Dit werd in een ledenvergadering door de leden 

verworpen. 

 

 
 

Jan Verdoes 25 jaar lid van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers 

 

Totaal werden 397 vogels ingeschreven door 30 leden. Hetgeen 

betekende 50 vogels en 7 inzenders minder t.o.v. 2009. Jammer, er 

komen steeds meer nieuwe leden bij die niet deelnemen aan de 

tentoonstelling en er zijn leden die de vogels al verkocht hebben 

voordat de tentoonstelling er is. De tentoonstelling is op zich goed 

verlopen. De cijfertjes vernemen jullie straks van de penningmeester.  

Voor de prijswinnaars verwijs ik u naar het clubblad van januari waar 

de totale lijst staat.  

 

Tijdens de opening, die verricht is door de nieuwe Rayonvoorzitter 

Hans van Egmond, is Cor de Mooy gehuldigd voor zijn 40 jarig 

lidmaatschap van de N.B.v.V.. 

 

Voordat ik ga afsluiten wil ik alle leden die op welke manier dan ook 

het bestuur heeft bijgestaan bedanken voor hun hulp. Maar bedenk 
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wel, en dat druk ik misschien wel zachtjes uit, dat het bestuur is aan 

vernieuwing toe. 

 

Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed 

jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker ook in de hobby, zodat we 

weer op een leuke tentoonstelling kunnen rekenen. Waar deze 

gehouden zal gaat worden is ook voor mij koffiedik kijken maar ik 

hoop in een nieuw onderkomen. Graag tot de volgend jaarvergadering. 

 

Piet Hagenaars 

 

LED verlichting 

 

Vogelvereniging “De Diamantvink” nodigt een ieder uit om op  

22 april naar hun contactavond te komen.  

De avond begint om 20.00 uur (na het Veens kwartiertje) en wordt 

gehouden in het clubgebouw van “De Diamantvink” aan de 

Weteringselaan te Oude Wetering. 

Dan zal Marcel van Apeldoorn, hij is werkzaam bij Paloma volières, 

komen praten over LED verlichting.  

Marcel is zelf vogelliefhebber, dus hij weet waar hij over praat.  

Marcel zal e.e.a. uitleggen van de werking, de voordelen en de kosten. 

Ook heeft hij enkele voorbeelden bij zich. Het systeem wat Marcel 

aanbied is ook dimbaar. Er is zelfs een dimmer beschikbaar met een 

maanstand.  

 

Ik zou zeggen ga er heen en doe uw voordeel er mee. 
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Freek Schot 40 jaar lid van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers 
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Ringen kweekseizoen 2011 (2012). 

 

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 of 2012 

(ringen met jaartal 11 of 12) 

 

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 2011   Na 1 oktober 2011 

   

Ronde 2   20 september 2011   Na 15 december 2011 

   

Ronde 3   20 januari 2012   Na 1 april 2012 

   

Ronde 4   20 maart 2011   Uiterlijk 15 mei 2011 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Boskoop 
Elke 1

e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp 
 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 zaterdag  

in de maanden september tot mei  

van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”, 

Weteringlaan te Oude Wetering. 
 

Ridderkerk 

Elke 2
e
 zaterdag  

m.u.v. de maanden juli en augustus  

van 09:30 tot 12:00 uur, clubgebouw “Witroka”,  

Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 
 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

van 12:00 tot 16:00 uur, 't Victorhuis,  

Sporkenhout te Noordwijkerhout. 

 

Woerden “Avicultura” 
Elke 3

e
 zaterdag  

in de maanden september t/m april  

van 10:00 tot 14:00 uur in het clubgebouw,  

Singel 43a te Woerden. 
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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 
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Activiteitenoverzicht 

 (onder voorbehoud) 

2011 

 

Zaterdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 21 januari Klaverjasavond 

Vrijdag  11 februari Lezing Imker Wolvers 

Vrijdag 18 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 11 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 18 maart Kaartavond 

Donderdag 7 april Ledenvergadering 

Donderdag 14 april Kaartavond 

Vrijdag 6 mei Lezing 

Vrijdag 20 mei Kaartavond 

Zaterdag 21 mei Barbecue 

 

Zomerstop 

Vrijdag  16 september Ledenvergadering 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag 7 oktober Lezing 

Vrijdag 14 oktober Kaartavond  

Vrijdag 4 november Bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 11 november Kaartavond 

Vrijdag 18 november  Inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 16 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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        Indien onbestelbaar retourneren 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jaap Krijgsman 

 

Noordeinde 38 

 

Katwijk aan Zee 


