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Verenigingsinfo
ERELEDEN

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker

BESTUUR
Voorzitter :
(Waarnemend)
Secretaris:

Jaap Plokker, Hercules 86,
2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62
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 ledenvergadering.
Deze vindt plaats op dinsdag 22 november 2011.
In het verenigingsgebouw „Kleindierensport-Katwijk‟,
Pr. Hendrikkade 10 te Katwijk. Let op dit is in het voormalige
visverwerkend bedrijf van HAASNOOT.
We beginnen om 20.00 uur.
Deze avond is de inschrijfavond voor de komende tentoonstelling zal
verder in het teken staan van de komende tentoonstelling.
Notulen 28-10-2011
Notulen van de ledenvergadering, welke plaats vond op vrijdag
28 oktober 2011, in het verenigingsgebouw „KleindierensportKatwijk‟, Pr. Hendrikkade 10a, te Katwijk.
1. Opening door waarnemend voorzitter Jaap Plokker.
Jaap heet een ieder van harte welkom. Vlak voor aanvang van de
vergadering heeft Jaap de tafelkleedjes op tafel gelegd, omdat dit een
gedenkwaardige ledenvergadering is. Dit wordt de laatste
ledenvergadering in het oude NUON gebouw. Ondanks de eerder dit
jaar gedane toezegging van de wethouder dat De Kanarievogel in
december in dit gebouw de tentoonstelling kan organiseren moet het
pand op korte termijn toch ontruimd worden. De projectleider heeft
een brief gestuurd naar het stichtingsbestuur met de mededeling dat in
week 45 het Nuon gebouw (dit gedeelte) wordt afgesneden van gas,
elektra en water. Dan hoort het gebouw leeg te zijn. Dit heeft te
maken met de Europese aanbesteding van de sloop. Ondanks
mailverkeer richting de wethouder om opheldering lijkt het wel dat
hij, wat betreft deze kwestie, van de aardbodem is verdwenen. Met de
projectleider is niet te praten over het feit dat de wethouder de
toezegging heeft gedaan om de tentoonstelling in december in het
gebouw te mogen houden.
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Om het e.e.a. met jullie te bespreken voegt Jaap de agenda punten toe:
de nieuwbouw; opslagruimte ruimte en de tentoonstelling.
2. In en Uitgaande post.
Alleen nog wat uitnodigingen ontvangen van zustervereniging omtrent
hun tentoonstelling.
3. Verslag van de vergadering d.d. 16 september.
Deze is te lezen in het clubblad van oktober. Daar er geen op en
aanmerkingen waren, wordt deze goedgekeurd.
4. Ledenmutatie.
De secretaris had geen ledenmutaties.
5. De Nieuwbouw.
Vanavond krijgen jullie een tekening van de nieuwbouw te zien zoals
deze, behoudens enkele kleine aanpassingen, gaat worden. Een eerste
tekening die de firma “Per Object b.v.” uit ‟t Heen had ingediend bij
de Gemeente werd gedeeltelijk afgekeurd. De nokhoogte was te hoog.
Nadat dit was aangepast liet de begroting een tekort zien van
€ 2.000,=. Dit was volgens de wethouder geen probleem. Vervolgens
heeft de Welstandscommissie zich over de tekeningen gebogen. Zij
verlangen een andere, in hun ogen fraaiere maar wel duurdere,
dakconstructie en meer ramen. Nadat de opmerkingen van de
Welstandscommissie in de bouwtekening zijn verwerkt is het
begrotingstekort gegroeid naar €14.000,-. Hiervoor is een subsidie
aanvraag gedaan. Deze wordt a.s. dinsdag 1 november door B&W
behandeld. Woensdag krijgt de Stichting antwoord of deze wordt
toegekend. Daarna moet de aanvraag nog in de Raad besproken
worden, maar als B&W groen licht geeft, is dat een hamerstuk.
Als de subsidie wordt toegekend, kan de nieuwbouw -ijs en weder
dienende- er binnen 3 maanden staan. Als de subsidie niet wordt
toegekend is er een probleem.
Toelichting tekening: (zie elders in het blad)
Het puntdakje is gedeeltelijk lichtdoorlatend en ligt boven de inkorf /
tentoonstellingsruimte. De 2 vergaderruimten wordt gescheiden door
een schuifwand. Zodat met bijvoorbeeld feestavonden deze opzij
geschoven kan worden en er een grotere ruimte ontstaat. De
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toiletgroep ligt aan de andere zijde van het gebouw. Dit geeft een
probleem met de tentoonstelling. Als het licht uit is bij de vogels en
iemand moet naar het toilet, moet deze persoon door de donkere
tentoonstellingsruimte. Dit wordt opgelost door de deuren van de
vergaderruimte meer centraal te verplaatsen in de
tentoonstellingruimte en een sluis te creëren d.m.v. gordijnen tussen
de deuren van de vergaderruimte en de toiletgroep. De toiletgroep te
verplaatsen bleek op technische en financiële problemen te stuiten.
6. Opslagruimte.
In eerste instantie zou er opslagruimte zijn op de Gemeentewerf te
Valkenburg. Daarna mogelijk de BMW garage in Katwijk, daarna de
Gemeentewerf te Rijnsburg. Dit alles liep op niets uit. Laatste
„aanbod‟ het voormalige bedrijfspand van visverwerkingsbedrijf
Haasnoot 100 meter verderop, hier op de Prins Hendrikkade.
Dit pand staat sinds januari leeg en er is inmiddels een insluiper
geweest die diverse kopermateriaal (bedradingen en waterleidingen)
zich heeft toegeëigend en een ravage heeft achtergelaten. Een
delegatie van de stichting en de Kanarievogel heeft daar een kijkje
genomen. Iedereen stond versteld van de ruimte. Natuurlijk zal naar
het elektra en waterleiding gekeken moeten worden, alvorens we onze
spullen daar gaan neerzetten. Maar al met al een droge en voldoende
grote opbergruimte. Voor volgende week zaterdag was er al een
vrachtwagen geregeld om te verhuizen. Nu kunnen we met de karren
van de duivenverenigingen, waar normaal de duivencontainers op
staan, verhuisd worden. We gaan er van uit dat dit volgende week
zaterdag gaat gebeuren. Hedenmiddag heeft de projectleider van de
Gemeente toestemming gegeven om de spullen van de Stichting daar
neer te zetten.
7. Tentoonstelling.
Nu we in week 45 er uit moeten zijn, wordt alles kort dag. Van de
woningbouwvereniging Dunavie kregen we de toezegging om een
barak op het voormalige Vliegkamp te gebruiken om de
tentoonstelling te houden. Ook het bestuur is aan het zoeken geweest.
Zo kan de t.t. gehouden worden in de oude locatie van de
jongerensociëteit ‟t Jok in Katwijk aan de Rijn. Hierin zou dan een
wedstrijd gehouden kunnen worden zonder publiek. Ook de
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showroom van de garage op de hoek Karel Doormanlaan – Piet Hein
is beschikbaar.
Terwijl de mensen van de Stichting en De Kanarievogel de
opslagruimte bij de firma Haasnoot hadden bekeken zagen zij het ook
wel zitten om de tentoonstelling in hetzelfde gebouw te houden.
Boven zijn namelijk een aantal kantoorruimten met veel glas en een
aparte kantine.
De allerlaatste ontwikkeling is, wanneer we in staat zijn de ruimte
gebruiksklaar te maken, wij onze tentoonstelling daar gaan houden.
Ook de duivenmensen en eventueel KoPluKo kunnen hier hun show
houden. Maar er moet heus nog wel wat gebeuren in het gebouw van
Haasnoot voor er vogels warm en verlicht gehuisvest en publiek
ontvangen kan worden.
8. Bespreking t.t. 2011.
Vanwege de grote onzekerheid omtrent de TT-locatie en de daar
aanwezige mogelijkheden en beperkingen is er op het gebied van de
organisatie van de tentoonstelling nog niets gebeurd. Zoals het er nu
uitziet kunnen we toch een traditionele tentoonstelling met vogelshow
voor publiek organiseren en wordt de inschrijfavond donderdag 17
november.
9. Rondvraag.
Doordat we na de pauze naar een DVD gaan kijken van Jordi Verkade
wordt nu de rondvraag gehouden.
Jaap zal de mensen persoonlijk vragen of dat men bereid is om te
helpen bij de verhuizing, bewoonbaar maken van het gebouw van
Haasnoot en organisatie van de tentoonstelling.
Verder was er geen belangstelling voor de rondvraag.
10. Pauze.
Na de pauze hebben we gekeken naar een DVD van Jordi Verkade
over kromsnavels in Australië. Helaas zonder geluid, maar een ieder
heeft genoten.
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Een bericht van het klaverjasfront.

De kaartavond van 4 november heeft geen doorgang gevonden.

Gestreefd wordt om de eerste kaartavond te houden op

Vrijdag 18 november a.s.
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Ringen kweekseizoen 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 2012
(ringen met jaartal 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 2012
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2012

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
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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 Ook zomer beurzen
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
Zomerstop
Vrijdag 16 september
Vrijdag 23 september
Vrijdag 30 september
Vrijdag
14 oktober
Vrijdag
28 oktober
Vrijdag
18 november
Dinsdag 22 november
Zaterdag 26 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 7 december
Donderdag 8 december
Vrijdag
9 december
Zaterdag 10 december
Vrijdag
16 december

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Lezing Imker Wolvers
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing B. Bouman
Kaartavond
Barbecue GAAT NIET DOOR

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing door Joke en Cees
Diepstraten
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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