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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 11 maart 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.
Verslagen van ledenvergaderingen.
4.
Ledenmutatie;
5.
Verslag ringencommissaris;
6.
Jaarverslag secretaris.
7.
Financieel t.t. verslag.
8.
Financieel jaarverslag.
9.
Verslag kascommissie.
10. Samenstelling kascommissie.
11. Bestuursvoorstellen.
12. Begroting 2010.
13. Stichting Kleindierensport Katwijk.
14. Bestuursverkiezing.
Cees van Rossum heeft te kennen gegeven te stoppen als
bestuurslid.
Dick Verkade is aftredend als penningmeester, maar is
herkiesbaar.
15. Rondvraag.
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De redactie heeft gemeend, om het volgende stuk nogmaals te
plaatsen i.v.m. de komende jaarvergadering. Lees dit a.u.b. nog eens
aandachtig door en stel u beschikbaar als bestuurslid. Laat in ieder
geval je stem horen.
Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?
door Jaap Plokker
Een vast onderdeel in de oudejaarsconference van Wim Kan was een
lied met als rode draad de zin ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naar
toe? Wim Kan, noch iemand anders kan in de toekomst kijken en ook
onderstaande zijn daarom slechts bespiegelingen, maar als ik ze onzin
zou vinden zou ik ze ook niet met jullie delen. Dus even tijd nemen
voor navelstaren en vooruitkijken.
Spiegels
Vorig jaar hoorde ik iemand zeggen: ‘Die Kanarievogel is ook niet
meer wat het geweest is’. Zo’n opmerking doet toch wel pijn, al was
hij niet persoonlijk bedoeld, van iemand die als, niet lid van de
vogelvereniging, maar wel vogelliefhebber, de vereniging van afstand
volgt. Je bent tenslotte al ruim 30 jaar aan de vereniging verbonden en
meer dan 20 jaar heb je als bestuurslid tijd noch moeite gespaard om
mee te werken aan een bloeiend verenigingsleven. Men zegt dit dus
wel over ‘jouw clubje’. Moet je dan maar zoiets wegwuiven en je kop
in het zand steken? Bovendien, als een persoon dat zo voor z’n neus
en lippen zegt, dan is hij vast niet de enige die in de regio zo over
onze vereniging denkt. Moet je iemand zoiets kwalijk nemen,
integendeel, je moet er eigenlijk dankbaar voor zijn want, eerlijk is
eerlijk, je krijgt ook ongevraagd een spiegel voorgehouden en vaak
liegt de spiegel niet.
Een tweede spiegel die me werd voorgehouden was tijdens het
schrijven van een jubileumboek van de 25 jarige Doelgroep Zang
Regio NZHU, een speciaalclub voor zangkanariekwekers. Evenals ik
heb gedaan toen De Kanarievogel haar 50 jarig bestaan vierde heb ik
4

voor deze club, waarvan ik sinds 2004 voorzitter ben, het archief
doorgespit en mede puttend uit mijn eigen herinneringen een
historisch overzicht op papier gezet. Al schrijvende kwam ik zo veel
herkenningspunten met De Kanarievogel tegen dat ik de geschiedenis
van de NZHU wil vergelijken met onze vereniging. Bij voorbaat zeg
ik dat het niet altijd een opwekkend verhaal is, maar het slot biedt,
weliswaar niet vrijblijvend, wel perspectief voor de toekomst. Dus
blijf lezen.
Een blik van herkenning
Na de oprichting van de NZHU in 1985 schoot het ledenbestand van
de vereniging als een komeet omhoog. In 1987 telde de vereniging
bijna 90 leden, waaronder bijna alle zangkanariekwekers van De
Kanarievogel en dat waren er toen heel wat. Aan de jaarlijkse
clubkampioenschappen namen ruim 50 zangkanariekwekers deel en
voor de wedstrijd werden meer dan 500 harzers en waterslagers
ingeschreven. Op het eind van de jaren ’80 kwam de ommekeer. Het
ledenbestand daalde en de clubkampioenschappen kregen steeds
minder deelnemers en wedstrijdvogels. Het bestuur, dat wel nieuw
leven in de brouwerij wilde, schreef een enquête uit. De respons was
met 65% redelijk en de conclusies ook helder: Uitbreiding van
activiteiten was niet nodig; één persoon gaf aan wel bereid te zijn tot
bestuurswerk. Het gevolg: Het bestuur bleef zitten, kreeg, omdat bijna
niemand bereid was in het bestuur zitting te nemen, nauwelijks vers
bloed. Dus in 2000 zaten voor het merendeel nog dezelfde leden in het
bestuur als bij de oprichting. Het heilige vuur van de beginjaren was
bij hen na 15 jaar bestuurswerk uiteraard al lang gedoofd. De
activiteiten werden steeds meer op de automatische piloot
georganiseerd. Het clubblad werd steeds meer een
mededelingenblaadje i.p.v. een blaadje wat iets te melden had over de
hobby en de manier waarop clubleden hun hobby uitoefenen. Een
weliswaar incidenteel, maar wel illustratief voorbeeld vind ik de
opzegging van een lid in de jaren ‘90, omdat ‘het clubblad ook al niks
meer voorstelde’. In een van de clubblaadjes van ca. 2000 vond ik
treffend een noodkreet van het bestuur: Wij zitten al zo lang in het
bestuur, niemand heeft meer de puf om de kar te trekken. Als er van
de club nog iets terecht moeten komen dan zal dat door nieuwe
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bestuursleden moeten komen, met nieuw enthousiasme. Kom naar de
vergadering om over de toekomst van onze club te praten! De
opkomst voor deze vergadering? Buiten het bestuur om: 5 leden.
In het jubileumboek staat als conclusie na bijna 20 jaar doelgroep het
volgende geschreven: ‘Een dalend ledenbestand, steeds minder
deelnemers aan de wedstrijd, uiteraard ook steeds minder
wedstrijdvogels, leden die niet voor bestuurswerk te porren waren en
een bestuur dat meer uit plichtsbetrachting dan uit enthousiasme
bestuurswerk verrichte. Het ‘houden wat we hebben en kijken hoe
lang we het nog kunnen uitzingen’ was het belangrijkste
verenigingsdevies geworden. Omstreeks 2004 was de doelgroep
eigenlijk op sterven na dood.’ Het was dus ook niet verwonderlijk dat
in het najaar van 2004 de NZHU-leden van de toenmalige
bestuursleden een brief in de bus kregen met de veelzeggende
openingszin ‘We gaan ermee stoppen’. De opheffingsvergadering
werd uitgeschreven en wanneer zich dan geen nieuw bestuur
aandiende zou de club worden opgeheven.
Verleden en nu
Is bovenstaande en geschiedschrijving van de NZHU of van De
Kanarievogel in de afgelopen jaren? Is je tijdens het lezen van
bovenstaande ook af en toe dat gevoel bekropen? Mij bij het schrijven
van het jubileumboek van de NZHU in ieder geval wel. Op het gevaar
af uitgemaakt te worden voor een ouwe zeur voor wie het vroeger
altijd beter was dan vandaag zet ik gewoon wat feiten op een rijtje: De
jaren liggen echt niet ver achter ons: dat 50 deelnemers vogels
inschreven voor onze wedstrijd en op de stellingen meer dan 500
vogels te bezichtigen waren. (Ter illustratie: Voor de 50e TT in 1998,
ruim 10 jaar geleden, zorgden 52 inzenders voor 657 vogels); dat De
Kanarievogel van zich liet horen op overlegmomenten binnen het
rayon en het district; dat de vereniging zich op de Braderie in Katwijk
aan de Rijn zich aan het Katwijkse publiek presenteerde en aan haar
naamsbekendheid werkte; dat er meer bijeenkomsten waren dan 1
keer per maand; dat er regelmatig stukjes in de lokale bladen
verschenen over activiteiten, die door de Kanarievogel werden
georganiseerd; dat het clubblad meer was dan een
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mededelingenblaadje waarin je niet veel meer de notulen van de
vorige vergadering kan lezen. Ik kan me nog de tijd herinneren dat De
Kanarievogel een club was met uitstraling, waar anderen tegenop
keken, omdat er van alles werd ondernomen en een tentoonstelling
werd georganiseerd, met een gevarieerd aanbod aan vogels, waar o.m.
een grote volière + vitrines er een echte vogelshow van maakten, leuk
voor het publiek, kortom een tentoonstelling waar de rest van de regio
niet aan kon tippen.
Wat is er van die club terecht gekomen? In 2010 schreven 30 leden
wedstrijdvogels in. Piet Hagenaars was zo collegiaal om de vogels van
de zieke Aad van Niel op te halen anders waren ca. 300 vogel te
bezichtigen geweest, waarvan bijna de helft zangkanaries. Waar was
de volière? Waar waren de vitrines? Hoe lang komen de besturen van
de zusterverenigingen nog op onze openingsavond zonder dat wij hun
TT bezoeken? Al twee jaar is er geen voorzitter. De vereniging draait
op vier en straks op 3 bestuursleden, w.o. een secretaris die er al een
35 jarige staat van dienst als bestuurslid op heeft zitten. Kunnen we de
hierboven schuingedrukte passage over de NZHU ook van toepassing
laten zijn op De Kanarievogel? Ligt het dan ook in de lijn der
verwachting om De Kanarievogel te typeren als een vereniging die op
sterven na dood is? Als die paar bestuursleden, die er nu nog zijn, het
straks ook wel gezien hebben, valt dan bij jullie een brief op de
deurmat met de aanvangszin ‘We gaan ermee stoppen’? De
Kanarievogel zal niet de eerste club zijn die om deze reden wordt
opgedoekt. Er zijn verenigingen met vergelijkbare aantallen leden
opgeheven omdat de fut uit de leden was en er geen bestuur gevormd
kon worden. Zeg dus niet: ’Dit kan een grote club, met zo’n traditie
als De Kanarievogel, niet overkomen’. Dat kan heel goed.
Is dit betoog bedoeld om iedereen in de put te praten. Integendeel, wel
om ons een spiegel voor te houden wat de consequenties kunnen zijn
van de neerwaartse spiraal waar we als vereniging ontegenzeggelijk in
terecht gekomen zijn.
Voor de, beloofde, positieve toekomstperspectieven gaan we toch
weer even terug naar de NZHU.
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Hoop voor de toekomst
In november 2004 nam een geheel nieuw bestuur de ‘failliete’ boedel
van de NZHU over. De nieuwe bestuursleden gingen er voor, namen
initiatieven, staken de handen uit de mouwen om er wat van te maken.
Er ging een frisse wind waaien met als gevolg: Had de vereniging in
2005 nog 34 leden, in 2010 waren het er 75; in 2005 waren er 15
deelnemers aan de wedstrijd met 220 vogels; in 2010 40 deelnemers
met ruim 600 inschrijvingen. De wedstrijd van de NZHU is op dit
moment qua aantal ingeschreven vogels, op de bondsshow van de
ANBvV in Zutphen na, de grootste wedstrijd in Nederland voor
zangkanariekwekers! Enthousiasme vanuit het bestuur wekt
aanstekelijk op de leden; leefde de club bijna 10 geleden in de sfeer
van ‘hoelang zouden we nog bestaan’, nu groeien de bomen tot in de
hemel en dat alles in een tijd dat de zangkanariesport in Nederland
vergrijst. Wat kan er in vijf jaar niet in positieve zin veranderen? Het
is dus anno 2010 wel degelijk mogelijk om een zieltogende
vogelvereniging om te bouwen tot een enthousiaste club met
uitstraling. Maar dat gaat niet vanzelf! Daarom, tenslotte, nog een
citaat uit het jubileumboek van de NZHU: ‘Uit 25 jaar
verenigingsgeschiedenis valt in ieder geval de conclusie te trekken dat
een vereniging waarvan de leden nauwelijks betrokkenheid tonen bij
het reilen en zeilen van de club, onvoldoende bereid zijn het bestuur
regelmatig met nieuwe gezichten te bemensen en een bestuur mede als
gevolg daarvan op de automatische piloot leiding geeft op den duur in
het voortbestaan bedreigd wordt. (…) voor de toekomst van de
doelgroep is het daarom van essentieel belang dat er leden bereid
gevonden kunnen worden om het stokje (van de lang zittende
bestuursleden) met enthousiasme over te nemen, immers
betrokkenheid van de leden en een enthousiast bestuur zijn de
belangrijkste voorwaarden voor een bloeiend verenigingleven’.
Slot
Doe ik in bovenstaande tekort aan de huidige bestuursleden, aan al
degenen die zich in het aflopen jaar hebben ingezet voor de club, aan
de tentoonstellingscommissie die zijn uiterste best heeft gedaan om de
62e TT tot eens succes te maken? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen
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en met name de personen die ik zojuist heb bedoeld, een warm plekje
voor de vereniging hebben, want anders zouden zij zich niet voor de
club inzetten, maar diep in hun hart deksels goed weten dat De
Kanarievogel niet op weg is naar grotere groei en bloei, maar, om
degene te citeren waarmee ik het artikel begon ‘niet meer de
vereniging is die ze was’.
De grote vraag is nu:
Zijn er in de vereniging mensen te vinden, en het hoeft maar een klein
clubje te zijn, die het lef hebben om niet mee te gaan in de
fatalistische houding van ‘het is nu eenmaal zo en je doet er niks aan’,
maar het elan en enthousiasme willen opbrengen om te laten zien dat
wat bij de doelgroep Zang NZHU kon ook bij De Kanarievogel kan en
de boel op sleeptouw willen nemen en ervoor willen gaan?
Ik ben er toe bereid, zoals ik ook in de NZHU heb gedaan, om mijn
schouders er onder te zetten en mijn aandeel te leveren om in ieder
geval een poging te wagen De Kanarievogel weer op de kaart te
zetten, met nieuwe initiatieven, als een club met enthousiasme en
uitstraling, met geloof in de toekomst. Dat lukt me niet in mijn eentje,
wie doet er mee? Dan zou 2011 zomaar opeens een jaar kunnen
worden waarin De Kanarievogel een ander gezicht kan laten zien.
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Lezing door Aad Wolvers.
De lezing over “Imkeren” is gehouden op 11 februari. Deze avond is
door 24 leden bezocht. Er was belangstelling uit 2 zustervereniging.
Jaap Plokker ontving Aad Wolvers uit Warmond met open armen.
Aad is jarenlang imker. Door het enthousiasme van Aad, is het
moeilijk een verslag te maken. Ik zal me daarom beperken tot een
aantal opmerkingen.
Wist u dat bijen een vlieggeheugen heeft van 3 km?
Hierdoor moet de bijenkast minimaal 3 km. verplaatst worden anders
keren de bijen terug op de plaats waar de bijenkast gestaan heeft.
Wist u dat elke werkster koningin kan worden. Dit wordt bepaald in
haar levensperiode tussen de 3de tot 9de dag. Dit is o.a. afhankelijk
van de vertroeteling en het voedsel dat zij dan krijgt.
(Koninginnengalei)

Een imker bij zijn bijenkasten.
Wist dat er een Europese “sperma’bank is voor de bijen?
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Wist u dat een man (dar) voort komt uit een onbevrucht eitje??
Wist u dat bestuiving door bijen een kunstmatige bestuiving wordt
genoemd?
Wist u dat de grootte van een volk afhangt van de hoeveelheid
geurtjes van de koningin?
Wist u dat de temperatuur in de bijenkast wordt geregeld door de
afstand tussen de honingraten?
Wist u dat de temperatuur in de bijenkast 38,5 graden Celcius is?
Wist u dat de honing in uw keukenkastje nooit warmer mag worden
dan 38,5 graad, anders verliest deze zijn eigenschappen?
Wist u dat u uw honing pas in uw kopje thee mag doen als de thee
drinkbaar is?
Wist u dat de werkbij in de zomertijd in 40 dagen 800 km. aflegt?
Wist u dat het mogelijk is zonder beschermende kleding een bijenkast
te openen?
Wist u dat de varroamijt grote schade kan aanbrengen aan
bijenvolkeren.
Wist u dat Aad momenteel zo’n volkeren heeft.
Wist u dat Aad vorig jaar nog maar 2 volkeren had, door het toe doen
van de varroamijt.
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Een bericht van het klaverjasfront.

Allereerst krijgt u de uitslag van het klaverjasfestijn van de maand
januari. U weet wel met die 5 tafels.
1ste werd Niek van der Plas met 5045 pnt.
2de werd Hans Versteeg met 5040 pnt.
3de werd Arjan van der Plas met 5031 pnt.
4de werd Maart Hazenoot met 4980 pnt.
en 5de werd Peter Schaap met 4962 pnt.
Op vrijdag 18 februari was de bezetting ietsjes minder, maar 4 volle
tafels mag er nog altijd zijn. Ook nu weer een gezellig avondje
klaverjassen.
De prijzen hier werden als volgt verdeeld:
1ste werd Jan Schaap met 5486 pnt.
2de werd Niek van der Plas met 5275 pnt.
3de werd Frans Hogewoning met 5273 pnt.
4de werd Wim van der Plas met 5266 pnt.
en 5de werd Hans Hazenoot met 4979 pnt.
Troef Boer.
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Voor u ligt de notulen van de ledenvergadering welke gehouden is op
vrijdag 5 november 2010, in het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
Inderdaad al weer een tijdje geleden. Maar vanaf die tijd hebben we
geen ‘normale’ vergadering gehad waarin deze notulen aan de orde
kon komen. Vandaar deze late notulen.
1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker;
Jaap Plokker opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. In een vorige vergadering hadden we besloten om een brief
te schrijven vaan de stichting ’Kleindersport-Katwijk’. Deze brief zou
moeten gaan over de stand van zaken va het nieuwe gebouw.
Inmiddels heeft de stichting een vergadering gehad met wethouders.
De toezegging van €100.000 is een feit. De stichting probeert meer
geld te verkrijgen van de Gemeente omdat het niet meevalt te voldoen
aan de steeds veranderde eisen van de Gemeente. Inmiddels is er ook
contact geweest tussen de tafeltennisvereniging en de Gemeente. De
Gemeente heeft de tafeltennisvereniging verzocht contact op te nemen
met de stichting. In de ontvangen brief van de tafeltennisvereniging
lezen we dat zij willen bouwen en de stichting een huurder zou
worden. Dit is iets dat zeker de stichting niet voor ogen heeft, maar
mogelijk als alternatief kan zijn voor de Kanarievogel als de bouw van
de stichting op niets uitloopt. Tot zo ver de ‘nieuwbouw’.
2. In en Uitgaande post;
Van diverse verenigingen uitnodiging om een bezoek d te brengen aan
de tentoonstelling;
Reglement en inschrijfformulier van v.v. De Diamantvink uit
Roelofarendsveen. Deze gaan dit jaar de districttentoonstelling
organiseren.
3. Notulen van de ledenvergadering d.d.5 september;
De notulen worden onder dankzegging van de maker goed gekeurd.
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4. Ledenmutatie;
Nieuw lid per 1-10-2010:
B. van der Stelt, Hobahostraat 8, Hillegom. Dit is een w.s. kwekers
zonder vogels;
L. Roosjen, Hartweg 13 Katwijk aan Zee. Dit is een tropenkweker.
5. Bespreken tentoonstelling 2010.
Jaap geeft het woord aan Willem de Mooij, zijnde voorzitter van
de tentoonstellingscommissie. De commissie heeft geen grote
verandering t.o.v. andere jaren op een ding na. De commissie stelt
voor om de gewonnen bekers om te zetten in tegoedbonnen. Voor veel
liefhebbers tellen de bekers niet meer of verdwijnen in de schuur,
zolder of grijze bak. Een tegoedbon kan je zelf besteden. Dit voorstel
wordt in stemming gebracht en wordt verworpen.
De commissie is van plan om op maandag 8 en dinsdag 9 november
de kooien een wasbeurt te geven. Gevraagd wordt wie er wilt komen
helpen. Diverse leden gaven zich op.
Willem neemt de tentoonstelling in grote stappen door. Nog een
struikelpunt is de bewaking tijdens de tentoonstelling. Hierop zal terug
gekomen worden tijdens de inschrijven.
Voordat er aan de pauze begonnen wordt, stelt Jaap de rondvraag aan
de orde, zodat een ieder weg kan wanneer hij dit wilt.
Hiervoor was geen echter geen belangstelling.
6. Pauze;
7. Vogelbespreking.
Na de pauze bespreken Jaap Plokker, Piet van Zuilen en Piet
Hagenaars, ieder op zijn manier, de meegebrachte vogels.
8. Sluiting.
Om 22.30 sluit Jaap Plokker de vergadering en hoop veel mensen te
zien a.s. maandag om de kooien te wassen.
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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)
Ronde 1

Bestellen tot:
6 mei 2011

Aflevering ringen:
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
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2011

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
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Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
Boskoop
Elke 1e 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 2e zaterdag
in de maanden september tot mei
van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”,
Weteringlaan te Oude Wetering.

Ridderkerk
Elke 2e zaterdag
m.u.v. de maanden juli en augustus
van 09:30 tot 12:00 uur, clubgebouw “Witroka”,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk.

Woerden “Avicultura”
Elke 3e zaterdag
in de maanden september t/m april
van 10:00 tot 14:00 uur in het clubgebouw,
Singel 43a te Woerden.

Noordwijkerhout
Elke laatste zaterdag
in de maanden augustus t/m mei
van 12:00 tot 16:00 uur, 't Victorhuis,
Sporkenhout te Noordwijkerhout.
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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
Vrijdag
21 januari
Vrijdag
11 februari
Vrijdag
18 februari
Vrijdag
11 maart
Vrijdag
18 maart
Donderdag
7 april
Donderdag
14 april
Vrijdag
6 mei
Vrijdag
20 mei
Zaterdag
21 mei

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Lezing Imker Wolvers
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing
Kaartavond
Barbecue

Zomerstop
Vrijdag 16 september
Vrijdag 23 september
Vrijdag
7 oktober
Vrijdag
14 oktober
Vrijdag
4 november
Vrijdag
11 november
Vrijdag
18 november
Zaterdag 26 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 7 december
Donderdag 8 december
Vrijdag
9 december
Zaterdag 10 december
Vrijdag
16 december

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing
Kaartavond
Bespreking tentoonstellingszaken
Kaartavond
Inschrijven tentoonstelling
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
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

Dierenshop Overrijn
voor al uw diervoeders

Bijdorpstraat 1-2
2223 ES Katwijk aan den Rijn
Tel.: 071-4012253
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