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Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
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Om teleurstelling te voorkomen:   Bestel uw voer tijdig 
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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

Secretaris: 

Piet Hagenaars, 

mail adres:piethagenaars@outlook.com 

tel. 06-104 74 218 

 

Penningmeester: 

Dick Verkade, 

mail adres: cobyverkade@live.nl 

tel. 071-402 46 99 

 

Lid: 

Piet van Zuilen,  

tel. 071-407 25 50 

 

Ringencommissaris: 

Bouwe Nijgh,  

tel. 071-403 03 23,  

Mail adres:b.nijgh@gmail.com 

In nood gevallen de secretaries 

 

Contributie per 2016: 

Senior leden (NBvV)   €40,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €20,00 

 

Bankrekeningnummer: 

NL72 RABO 033.18.01.809 

t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”- 

Katwijk 

 

Verenigingsgebouw:  

Stichting “Kleindierensport-Katwijk” 

Oude ‟s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
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Redactie clubblad: 

Piet Hagenaars,  

 

Redactieadres: 

piethagenaars@outlook.com 

 

Inhoud: 
Het is voor iedereen mogelijk om stukken 

in te zenden. Deze stukken dienen bij de 

redactie te zijn ingeleverd voor de 15de 

dag van de voorgaande maand. Niet  tijdig 

ingeleverde stukken worden later geplaatst. 

De redactie neemt geen verantwoording 

voor de inhoud van de ingezonden stukken 

en behoudt zich het recht voor om 

plaatsing om redactionele redenen te 

weigeren. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelvrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de 

ledenvergadering, welke plaats vindt op : 

 

donderdag 6 april 2017. 

 

In het verenigingsgebouw 

„Kleindierensport-Katwijk‟,  

oude ‟s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB  

Katwijk aan Zee.  

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1.Opening; 

2.In en uitgaande stukken: 

3.Ledenmutatie; 

4.Verslag kascommissie. 

   Dit i.v.m. ziekte van de penningmeester 

   rond de jaarvergadering. 

5.Stichting Kleindierensport Katwijk. 

6. Bespreking voorstellen ingediend voor 

de Algemene Vergadering.  

7. Tijdens de zomer wel of geen voer 

verkoop op de 3
de

 zaterdag van de maand. 

8. Barbecue op vrijdag 2 juni. 

9. Wat er verder ter tafel komt. 

10. Rondvraag. 

 

Toelichting punt 6: 

De stemming op districtniveau vindt plaats 

op vrijdag 28 april te Ridderkerk. De 

uitslag hiervan worden per district op 20 

mei bekend gemaakt op de Algemene 

Vergadering. 

Omdat het nogal omslachtige voorstellen 

zijn, worden deze in dit verenigingsblad 

afgedrukt  zodat u op uw gemak de 

voorstellen met motivatie kunt doorlezen 

en u verantwoord kan stemmen. 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel, een groot 

deel van jullie heeft de contributie al 

betaald, maar er zijn er ook die het nog niet 

gedaan hebben. Wilt even nakijken of u al 

betaald heeft! ! !  

 

Barbeque. 
 

Dit jaar hebben we de barbecue op 

vrijdag 2 juni. 

Opgeven tijdens de vergadering van  

10 mei. 

De kosten zijn slechts € 15,=. 

Aanvang zal om 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kaartje2go.nl/uitnodigingen/bbq-uitnodiging-1
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Verkiezingen hoofdbestuur 

 

a. Aftredend en niet herkiesbaar is Dhr. Ton 

Koenen. Door het hoofdbestuur wordt als kandidaat 

voorgesteld Dhr. Onno Bijlsma. Er hebben zich 

geen tegenkandidaten gemeld. 

 

b. Aftredend en herkiesbaar teneinde te voldoen aan 

het in artikel 12- lid 8 van de statuten gestelde is 

Dhr. Albert Zomer (deze is namelijk vorig jaar 

tussentijds toegetreden). Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld/ 

 

Bijlage bij agendapunt 11: Voorstellen Bondsraad 

en Afdelingen (ter stemming) 

 

11-a Voorstel Bondsraad 

De bondsraad doet het voorstel om artikel 10 lid 3 

van het Huishoudelijke Reglement NBvV aan te 

vullen (zie dik gedrukte gedeelte voor aanvulling) 

 

Voorstel: 

De door de afdeling in te zenden voorstellen ter 

behandeling op de algemene vergadering moeten 

vergezeld gaan van een toelichting en vóór 31 

december bij de bondssecretaris zijn ingekomen. 

Bij het voorstel moet de goedkeuring (na 

meerderheid van stemmen) van het district, 

waaronder de indienende afdeling (en)/leden 

ressorteren, worden bijgevoegd. Bij het 

ontbreken van deze goedkeuring van het district, 

worden ingediende voorstellen niet-ontvankelijk 

verklaard. Door de bondsraad zullen deze 

ingezonden voorstellen, ook die van het bestuur 

zelf, met een toelichting in de beschrijvingsbrief 

voor deze vergadering worden vermeld. De inhoud 

van deze beschrijvingsbrief zal tenminste veertig 

dagen voor de algemene vergadering aan de 

afdelingen worden bekend gemaakt.  

 

Motivering 

De methodiek van indienen van voorstellen door 

individuele leden en afdelingen, die de NBvV 

organisatorisch en financieel raken, is in de 

bondsraad in het verleden reeds eerder besproken 

en opnieuw vastgelegd. Er is destijds vastgesteld 

dat het niet wenselijk is om alle voorstellen zonder 

meer voor te leggen op de AV. Helaas is dit echter 

niet gecommuniceerd met leden en afdelingen. De 

bondsraad erkent deze omissie en wil dit op 

transparante wijze per ommegaande repareren, met 

navolgende motivatie.  

 

Door individuele leden en afdelingen van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers worden 

regelmatig voorstellen ingediend. De wijze waarop 

staat beschreven in eerdergenoemd artikel.  

 

Dit behoeft aanpassing, immers voorstellen kunnen 

weliswaar sympathiek ogen, maar kunnen de NBvV 

organisatorisch en financieel zodanig raken, dat 

hierdoor uitgezet beleid niet meer gevolgd kan 

worden. In extremer geval kan dit tevens leiden tot 

uitholling van de uitgangspunten van het NBvV-

beleid. 

 

(Als voorbeeld wordt gegeven het voorstel om 

ringen gratis te verstrekken aan leden van de 

NBvV. Formeel gesproken zou dit voorstel in 

stemming op de Algemene Vergadering gebracht 

dienen te worden. Een sympathiek voorstel, maar 

dodelijk voor de NBvV als hier geen andere 

inkomsten bron, zoals bv. een forse 

contributieverhoging tegenover staat.) 

Het blijkt dat de meeste individuele leden de 

gevolgen (al dan niet op langere termijn) van een 

ingediend voorstel niet (kunnen) overzien. De 

aanpassing voorziet in een soort toetsing naar breed 

gedragen steun en wel op districtsniveau, immers 

een districtsvoorzitter die in de Bondsraad zitting 

heeft kan in de meeste gevallen samen met het 

districtsbestuur eventuele gevolgen voor de 

organisatie en de financiën goed inschatten. 

Onderstaande voorstellen zijn door de bondsraad 

bekeken en op hun waarde geschat. In  

algemeenheid wil de bondsraad voorkomen dat er 

regels gemaakt worden op uitzonderingssituaties 

(vogelgriep, afgelaste districtstentoonstelling). In 

voorkomende gevallen kan het hoofdbestuur 

beslissen. Wat ringenbeleid betreft komt de 

bedrijfsvoering in beeld en dat is te complex om 

zonder risico onderzoek in stemming te brengen. 
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Hieronder volgen de afdelingsvoorstellen, 

motivatie van de indieners en de toelichting van 

de Bondsraad. 

 

VOORSTELLEN AFDELINGEN 

11-b Voorstel VV “De Rode Kardinaal” (D-18) 
Namens de leden van afdeling “De Rode 

Kardinaal” wordt verzocht om navolgend voorstel 

in de AV 2017 te behandelen. 

 

Voorstel 

Het overnemen van de regel van de ANBvV die het 

mogelijk maakt om het gehele jaar door ringen te 

mogen/kunnen bestellen, zonder de daarbij 

behorende extra kosten te betalen. 

 

Motivering 

Buiten de vaste bestelperioden, dient er extra 

betaald te worden (€ 1,00 per ring). Dit is op zich 

een vreemde regeling, als je tussentijds een koppel 

leuke vogels koopt, wil je de nakomelingen ringen 

met de juiste ring. De kosten zouden een 

belemmering kunnen zijn om de vogels te ringen. 

De regering wil dat alle vogels die je in bezit hebt, 

i.v.m. dierenwelzijn, geringd worden. Het lijkt dus 

logisch dat je de ringen dan ook voor de normale 

prijs kunt bestellen. Bij de ANBvV was e.e.a. wel 

mogelijk, zonder extra kosten. 

 

Toelichting bondsraad 
Alle bestellingen zijn momenteel in rondes 

gekanaliseerd. Elke tussentijdse ringenbestelling 

verstoort het reguliere arbeidsproces van het 

bondsbureau, immers er worden meer 

werkzaamheden verricht dan alleen maar 

ringenbestellingen verwerken. Hoewel de bestelling 

automatisch verloopt, is het juist de tussentijdse 

productie zélf die tijdrovend en duur is. Voor deze 

snelle productie moet namelijk steeds de 

ringenmachine omgebouwd worden. Daarnaast 

geeft verpakking en verzending veel extra werk en 

geeft dit uiteraard extra portokosten. Deze dienen 

logischerwijze doorberekend te worden. 

 

Al jaren werkt het huidige systeem voor leden en 

het bondsbureau op prima wijze en kosten voor 

ringen worden daardoor minimaal gehouden. 

Daarnaast gaat de besteller meer op bedachtzame 

wijze met zijn totale bestelling om. Het 

bondsbureau is in bijzondere gevallen altijd 

genegen om, daar waar nood aan de man is, de 

helpende hand te bieden, om zodoende te 

bewerkstelligen dat bijzondere vogels alsnog 

geringd kunnen worden. Daarnaast is tijdens de 

fusiebesprekingen bewust gekozen om de huidige 

NBvV bestelwijze als uitgangspunt te nemen.  

 

 

 

11-c,d,e Voorstellen afdeling Alkemade E.O (R-

14) 
Het bestuur van de afdeling Alkemade & 

Omstreken verzoekt een drietal punten in stemming 

te brengen op de AV 2017. 

 

Voorstel 11-c 

Alle leden die lid zijn van een vereniging in het 

district mogen meedoen aan een district TT (DTT) 

van dat district, ongeacht waar zijn ringen bestellen. 

 

Voorstel 11-d 
Leden die lid zijn van een vereniging in een district 

waar dat jaar geen DTT wordt georganiseerd mogen 

meedoen aan de DTT van het naastgelegen district. 

 

Voorstel 11-e 

Een commissie samen stellen die als opdracht 

meekrijgt het volgende TT vraagprogramma (2020-

2024) in groepen en klassen met 50 % te 

verminderen. 

 

Motivering 

Tijdens de voorbereidingen van de district TT Zuid-

Holland werd de afdeling geconfronteerd met een 

aantal regels, te weten; 

 

- Leden mogen alleen meedoen aan een district TT 

waarin de afdeling is gevestigd waar de ringen 

besteld worden. Er zijn leden van een vereniging in 

Zuid-Holland en Noord-Holland lid. De ringen 

worden besteld bij de Noord-Hollandse afdeling. 

Deze leden mochten dus niet meedoen bij de 

district TT van Zuid-Holland. Ook voor diverse 

prijzen en het klassement kwamen deze leden niet 

in aanmerking. 

 

-  In NH werd geen district TT georganiseerd. 

Liefhebbers uit N-H wilden wel meedoen in Z-H, 

echter dit is niet toegestaan. Leden uit N-H hebben 

dus geen mogelijkheid gehad mee te doen aan een 

district TT. 

 

- Het vraagprogramma is te uitgebreid geworden. 

De leden zien door de bomen het bos niet meer qua 

kleurslag. Bij de onderlinge show wordt daar niet 

moeilijk over gedaan, echter bij een district volgt 

uitsluiting van prijstoekenning. 

 

Wij, VV “De Diamantvink”, zijn van mening dat de 

bestaande regelgeving niet meer van deze tijd is. De 

liefhebbers staan niet meer in de rij voor 

tentoonstellingen en het ledenaantal van de NBvV 

loopt steeds meer terug. De NBvV zou er in onze 

ogen alles aan moeten doen om liefhebbers meer in 

de gelegenheid te stellen om aan TT‟s mee te doen. 

De NBvV moet er zijn voor de leden en niet alleen 

voor wet- en regelgeving. Wij zijn van mening dat 

de regels versoepeld en het vraagprogramma 

vereenvoudigd moet worden. 
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PROFILE PAUL  
 

 

 

MAAKT FIETSEN  
 
 
 

NOG LEUKER! 
 
 

Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356 
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Toelichting bondsraad 

Artikel 3 van het Reglement voor de 

tentoonstellingen stelt regels m.b.t. soort 

tentoonstelling en de eisen hieraan verbonden. Dit 

artikel heeft een beschermend karakter, zodoende 

wordt het naar believen prijzen halen bij elk 

willekeurig district voorkomen en wordt e.e.a. 

beperkt voor een bepaalde doelgroep. 

 

Daarnaast wordt met dit artikel de 

verantwoordelijkheid tot het organiseren van een 

district TT bij een afdeling of het bestuur van het 

betreffende district neergelegd. Het opheffen van 

beperkingen impliceert indirect dat er geen 

noodzaak meer is voor een districtsbestuur of 

afdeling uit dat district om een district TT te 

organiseren, immers leden kunnen altijd uitwijken 

naar een ander district. 

 

Het is een misvatting dat leden uit een ander district 

niet mee zouden mogen doen, bij een afdeling 

(waar zij tevens lid zijn en geen ringen bestellen) 

die een district TT organiseert. Zij mogen dat wel, 

echter kunnen dan geen bondsprijzen behalen. Zij 

kunnen echter wel in aanmerking komen voor 

overige prijzen en klassementen. 

 

V.w.b. het vraagprogramma geeft de bondsraad aan 

dat een evaluatie en nieuwe samenstelling van een 

vraagprogramma voor 2020 – 2024 op de rol staat. 

Een vermindering van klassen en groepen zal 

hierbij mogelijk tevens aan de orde komen, echter 

het is een utopie hierbij te eisen dat dit met 50 % 

qua klassen en groepen verminderd kan worden. 

Het samenstellen van een vraagprogramma is een 

vogel technisch gebeuren, uitgevoerd door 

specialisten uit het keurmeesterkorps en 

speciaalclubs. Bij een voorop gelegde eis van 

maximaal 50% van de huidige groepen/klassen zal 

geen enkele specialist zich voor deze tijdrovende 

klus aanmelden. 

 

Voor wat betreft onduidelijkheid over kleuren, 

soorten en indelingen ligt hierbij een opvoedende 

en opleidende taak voor afdelingen en keurmeesters 

op tentoonstellingen van afdelingen. Het streven 

van de NBvV is gericht op een zo gemakkelijk en 

duidelijk mogelijk vraagprogramma, waarbij alle 

TT organisatoren (m.u.v. district TT‟s en NK) vrij 

zijn in samenvoegen van groepen en klassen. Het 

mag duidelijk zijn dat marchanderen met verkeerd 

ingezonden vogels altijd met een voor- en nadeel 

gepaard gaat. Het voordeel is duidelijke eenduidige 

uitvoering van regels, nadeel is declassering en dus 

geen prijstoekenning aan een eventuele mooie 

vogel. Juist het niet handhaven van regels bij TT‟s 

ontaardt in vele gevallen in onenigheid. 

 

11-f Voorstel VV “De Kolibri” (N-16) 

Het bestuur van VV “De Kolibri” heeft een voorstel 

tot wijziging of aanvulling, te weten: 

 

Voorstel 

Voorstel om artikel 3 lid 2 Reglement 

districtstentoonstellingen aan te passen, zodanig dat 

een volwaardig lid van meerdere afdelingen mag 

deelnemen aan één district TT, ongeacht waar de 

ringen worden besteld  

 

of artikel 3 lid 2 Reglement 

districtstentoonstellingen aan te vullen met: 

 

Indien er geen DTT gehouden wordt waar men 

ringen besteld, men mee mag doen in één van de 

andere districten waar men ook volwaardig lid is 

van de NBvV.  

 

Motivatie 
Een volwaardig lid van district Zuid-Holland is ook 

volwaardig lid in district Noord-Holland. N-H 

organiseerde in 2016 geen district TT. Het 

betreffende lid wilde in Zuid-Holland meedoen. 

Volgens het reglement mag men echter alleen 

meedoen daar waar men de ringen bestelt. Het is al 

moeilijk genoeg om mensen te motiveren om deel 

te nemen aan deze tentoonstellingen. Voldoende 

deelname is essentieel om uit de kosten te komen 

voor deze shows. Hier is sprake van een enthousiast 

lid, die door het reglement belemmerd wordt tot 

deelname aan een DTT, alleen omdat het district 

niet door gaat. 

 

Toelichting 

De bondsraad verwijst hier naar de toelichting 

gegeven bij voorstel 3, echter voegt hieraan toe dat 

in incidentele gevallen en bij calamiteiten (bv. 

vogelgriep) de bondsraad toestemming zou kunnen 

verlenen. Het hoofdbestuur kan in voorkomende 

gevallen beslissen. 
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In winkelcentrum DIGROS 

 

 
 

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen. 

 

Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel 

  alle groot verpakkingen zijn te bestellen. 

 

Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een  

 ruim assortiment voor al uw huisdieren. 

 

Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee 
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KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

Als dit verslag gelezen wordt zit de 

klaverjascompetitie voor dit seizoen er 

alweer op. In de maand maart zijn ronde 11 

en 12, de laatste twee rondes, gespeeld. 

Ronde 11 is gespeeld  op 10 maart met een 

opkomst van 16 spelers en op 24 maart 

gaven  zelfs 20 spelers acte de présence. 

De hoogste opkomst van het seizoen!! Het 

beste is blijkbaar voor het laatst bewaard. 

Misschien dat we volgend seizoen deze 

trend kunnen voortzetten en kunnen 

beginnen met  5 tafels. 

Het is mogelijk dat we de volgende keer 

met bordjes “ ïk ga” of “ïk pas” erop gaan 

werken, want de laatste avonden ging er 

zo‟n orkaan van geluid door het lokaal, 

men kon elkaar bijna niet meer verstaan. 

Alle gekheid op een stokje, er heerste een 

zeer luidruchtige doch gezellige stemming. 

Tussen de bedrijven door  werd er 

natuurlijk ook goed gespeeld en met mooie 

scores werden Aad Kuijt (10 maart) en 

Peter Schaap (24 maart) de laatste 

avondwinnaars. Cor Schaap en Piet van 

Zuilen tekenden voor de laatste eieren van 

het seizoen en de wilde rondes werden 

gewonnen door  Cor Schaap/Cees van 

Duijvenvoorde en Peter Schaap/Frans 

Hogewoning. Zo iedereen is weer op de 

hoogte. 

De kaarten zijn geschud, de punten zijn 

geteld, dus rest mij niets meer dan iedereen 

een prettige en mooie zomer toe te wensen. 

De einduitslag zal in de loop van 

september bekend worden gemaakt. Ik 

hoop jullie allemaal in september weer te 

ontmoeten in ons verenigingsgebouw voor 

de start van de nieuwe competitie. Later…. 

De uitslag van 10 maart 2017 is als volgt: 

1. Aad Kuijt   5.625 

2 .Rien van Duijvenbode 5.555 

3. Jan Schaap     5.157 

En die van 24 maart 2017 luidt: 

1. Peter Schaap  5.124 

2. Hans Hazenoot  5.111  

3. Dirk de Mol   5.000  

 

Troef Boer. 

 

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. 

Spoed bestelling: Extra  €1,= per ring. 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. 

Cultuurvogels dient u het originele 

formulier te gebruiken met uw BSN (het 

oude sofinummer) en te ondertekenen.  

Dit is een eis van het ministerie. 

 

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2017 Na 1 oktober 2017 

20 september 2017 Uiterlijk 15 dec. 2017 

20 januari 2018 Uiterlijk 1 april 2018 

20 maart 2018 Uiterlijk 15 mei 2018 
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en Postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
Kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel.: 071-4024784 
Kweker van: 
 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 

 
G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 

        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-22587218 
        06-42866940 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Waterslagers  & 
Kleurkanaries 
 
B. van der Stelt 
Tel.: 0252-418235 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Diamantvinken  
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 

 
Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
Tropische vogels & 
Parkietachtige 
 
Hier had u  
 
Kunnen staan 
 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2017 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 13 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 21 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 20 januari Klaverjassen 

Vrijdag 27 januari Ledenvergadering 

Vrijdag 10 februari Klaverjassen 

Zaterdag 18 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 24 februari Klaverjassen 

Vrijdag 3 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 10 maart Klaverjassen 

Zaterdag 18 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 24 maart Klaverjassen 

Donderdag 6 april Ledenvergadering 

Zaterdag 15 april Vogelbeurs 

Woensdag 10 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 2 juni Barbecue 

 

Zomerstop 

 

Vrijdag 15 september Ledenvergadering 

Zaterdag  16 september Vogelbeurs 

Vrijdag 22 september Kaartavond 

Vrijdag 6 oktober Kaartavond 

Vrijdag  13 oktober Ledenvergadering 

Vrijdag  20 oktober Kaartavond 

Zaterdag   21 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  3 november Kaartavond 

Vrijdag  17 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 18 november Vogelbeurs 

Vrijdag 24 november Kaartavond  

Zaterdag 25 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 28 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 5 december Opbouw/inbrengen vogels 

Woensdag 6 december Keuren van de vogels 

Donderdag 7 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 8 december Tentoonstelling open / kaartavond 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 16 december Vogelbeurs 

vrijdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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