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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: Corina van Peters, Castor 2, 

 2221 MK Katwijk, tel. 071-401 38 08 

Lid: Piet van Zuilen, Boslaan 48 

 2224 HJ Katwijk, tel. 071-402 25 50 

Lid: Cees van Rossum, Adrianastraat 73 

 2225 NW Katwijk, tel. 071- 407 24 76 

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: € 33,00; 

 jeugdleden: € 16,50.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 

 Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
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Voorwoord 

 

Als je, zoals ik, al meer dan 30 jaar over de vloer komt bij De 

Kanarievogel, denk je dat je alles wel een keer hebt meegemaakt, 

maar de nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking van 9 januari jl. was 

toch wel een unieke belevenis. Om half acht gingen alle lichten uit en 

iedereen vloog in eerste instantie naar de stoppenkast. Toen ook 

buiten alle lichten gedoofd bleken was er duidelijk meer aan de hand. 

Zo beleefden we een nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking bij 

kaarslicht en noodverlichtingen in een steeds kouder wordend zaaltje. 

Niet voor herhaling vatbaar, maar voor één keer wel een belevenis. 

Gelukkig lieten de organisatoren van de avond, de TT-commissie, 

zich niet door de stroomstoring uit het veld slaan. Wat vlotter dan 

gebruikelijk volgden de programmaonderdelen op elkaar. Ook bij 

kaarslicht lieten de salades zich prima smaken en waren de 

prijswinnaars bij de prijsuitreiking en de verloting niet minder 

gelukkig. Dank aan de organisatoren voor de energie die zij in de 

organisatie van deze activiteit gestoken hebben. 

De maand januari was ook memorabel omdat we een bijzondere 

ledenvergadering hadden over onze huisvesting. Met algemene 

stemmen is besloten met de overige drie verenigingen in stichting 

Kleindierensport Katwijk aan de slag te gaan voor een permanente 

clublocatie aan de Oude ’s Gravendijckse weg. Het zal echter niet 

gemakkelijk worden, in diverse opzichten. In de komende maanden 

hopende we de leden steeds te kunnen inlichten over de laatste 

ontwikkelingen.  

 

Jaap Plokker 
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering,  

welke plaats vindt op vrijdag 19 februari 2010. 

 

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 de ledenvergadering d.d.   november en van de 

bijzondere vergadering d.d.   januari;  

 Staan elders in dit clubblad. 

 

4. Ledenmutatie; 

 

5. Stand van zaken in nieuwe behuizing; 

 

6. Pauze; 

Met de gebruikelijke verloting; 

Ringen bestellen kweekseizoen 2010; 

 

7. DVD bekijken over ………….; 

 

8. Rondvraag. 

 

9. Sluiting. 
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Notulen van de ledenvergadering welke gehouden op vrijdag  

13 november 2009 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-

Katwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk. 

 

Afwezig met kennisgeving waren: Dirk de Mol, Aad van Niel, Piet 

Hagenaars. Van Corina Peters is niets vernomen. 

 

Opening. 

Om 20.10 uur opende Jaap Plokker de vergadering en heette een ieder 

van harte welkom. Jaap begon de vergadering met de mededeling dat 

Nico Disseldorp op 53 jarige leeftijd was overleden. Ton Diepenhorst, 

Piet Hagenaars en Jaap Plokker hebben de vereniging vertegenwoor-

digd tijdens de crematie van Nico. Jaap vroeg om een minuut stilte ter 

nagedachtenis van Nico. De avond heeft in omgekeerde volgorde 

plaatsgevonden. Er is eerst begonnen met het bespreken van de 

meegebrachte vogels en daarna kwam het vergadergedeelte aan de 

orde. 

 

Vogelbespreking. 

Jaap had zangkanaries en Jan van den Oever had diamantvinken bij. 

Beide gaven op hun eigen wijze een uitleg over de vogels. 

 

Hierna volgde de pauze. 

 

In en Uitgaande post. 

Er waren geen in en uitgaande stukken. 

 

Verslag van de ledenvergadering d.d. 11 september;  

Omdat op 9 oktober Piet Onderdelinden een lezing heeft gehouden, 

zijn toen de notulen niet behandelt. Op de notulen van 11 september 

was een mail binnen gekomen. De namen van de 2 nieuwe 

jeugdleden, Marc en Nora van Niel, waren niet correct geschreven in 

de notulen. Onze excuses hiervoor. De namen waren wel correct 

doorgegeven aan het bondsbureau. Daar er geen verder op of 

aanmerkingen waren is de notulen goedgekeurd. 

 

Ledenmutatie. 

Er waren geen ledenmutaties. 
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Stand van zaken in nieuwe behuizing. 

Over de behuizing op zich waren geen veranderingen te melden. 

Alleen de Stichting had een brief van de Gemeente gekregen waarin 

vermeld wordt dat de Stichting per 1 februari het Nuon gebouw 

moeten verlaten. 

 

T.T. aangelegenheden. 

Jan van den Oever kreeg hierna het woord over de tentoonstelling 

namens de t.t. commissie. Het opbouwen begint op vrijdag 4 

december. Dit ondanks dat de vogels pas op dinsdag 8 december 

ingebracht moeten worden. Het geheel wordt doorgenomen en een 

ieder gaf zich op om op bepaalde datum en uur te komen helpen. De 

inschrijving va de vogel sluit op vrijdagavond 20 november. 

 

Rondvraag. 

Hiervoor was geen belangstelling. 

 

Niets meer aan de orde sluit Jaap Plokker de vergadering en hoopt dat 

veel vogels worden ingeschreven tijdens de inschrijfavond. 

 

 

Piet van Zuilen   Jaap Plokker 

Notulist   wrnmnd voorzitter 
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Verslag van de bijzondere vergadering welke werd gehouden op 

donderdag 21 januari in het verenigingsgebouw “Kleindierensport – 

Katwijk”aan de Pr. Hendrikkade 10A te Katwijk. 

 

Aanwezig waren 34 leden. 

 

Om 20.05 uur opent Jaap Plokker de vergadering. Jaap meldt dat deze 

bijzondere vergadering belegd is i.v.m. keuzes die de vereniging moet 

gaan maken voor de nieuwe behuizing. Maar voordat Jaap hier verder 

op in gaat, heeft Jaap even wat andere zaken te melden: 

* Allereerst condoleert Jaap André Toet met het overlijden van zijn 

moeder; 

* Jaap is blij dat hij Jaap Kuyt en Bas Vlieland in ons midden ziet. 

Jaap Kuyt is, zonder aanwijsbare reden van zijn brommertje 

gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Bas Vlieland heeft met 

hartproblemen in het ziekenhuis gelegen, is gedotterd en ziet er 

weer als nooit tevoren uit. Beide heren meldden dat het weer goed 

gaat met hen. 

* Dan meld Jaap dat Leen v.d. Haak is overleden. Leen is jaren lid 

geweest van de vereniging en de laatste jaren was Leen nog 

donateur. Zij die Leen gekend hebben weten dat Leen toch wel een 

markant figuur was. Denk maak aan de uitspraak van Leen toen 

Piet Langhout van de zaadfirma hier op bezoek was op een 

tentoonstelling. Er gingen toen geruchten dat de firma falliet was. 

Maar Leen vroeg aan Piet Langhout: “Piet wat heb ik gehoord ben 

je naar de kloten?”. Of van de schrikinstallatie om de katten van 

zijn kooi te houden. Een staaldraad over de kooi gespannen en als 

het dan regende vlogen de vonken er van af, want Leen had deze 

draad rechtstreeks op het stopcontact aangesloten. Op aanraden van 

Dirk Venema was dit te link. Daarom ging Leen maar ’s-nachts op 

wacht om als er een kat in de beurt was de stekken in het 

stopcontact te steken. Maar nog steekt rechtstreeks op de 220 volt. 

Jaap vraag een minuut stilte ter nagedachtenis aan Leen van den 

Haak. 

 

Hierna gaat Jaap over naar hetgeen waarom we bij elkaar zijn: 

Afgelopen donderdag avond waren de 4 besturen door het 

Stichtingsbestuur uitgenodigd om eens van gedachte te wisselen. Er  
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waren een aantal opties met de financiën erbij om tot realisatie te 

komen om een eigen clubgebouw. De verschillende opties houden 

onder meer in meer of minder zelfwerkzaamheid, hetgeen ook de 

verschillen van het financiële plaatje tot stand brengt. Jaap laat 

voordat hij verder gaat d.m.v. een aantal digitale foto’s zien waar het 

nieuwe gebouw zou moeten komen en hoe het op tekening er uit moet 

komen te zien. Het gebouw komt te staan aan de Oude ’s-

Gravendijkseweg in Rijnsoever, achter de ambulancepost. Nu staat dit  

nog vol met bomen. Jaap wilt zijn verhaal van begin tot het eind 

afmaken voordat er vragen gesteld kunnen worden, omdat de vragen 

die gesteld worden mogelijk al beantwoord worden in een later 

stadium van zijn verhaal. 

 

Het clubgebouw gaat bestaan uit 2 x 6 porto cabines die d.m.v. een 

overkapping met elkaar verbonden worden. Het geheel moet worden 

‘ingekapseld’ door een groene schil en er mag niets bij gebouwd 

worden. De ruimte onder de overkapping gaat dienst doen als 

inkorfruimte voor de duiven mensen en als tentoonstellingsruimte (ca. 

110 vierkante meter) voor o.a. de Kanarievogel. Er ontstaan 2 

vergaderruimte van ongeveer 45 vierkante meter. Deze 2 ruimten zijn 

d.m.v. een wegschuifbare wand verdeeld, dus er kan één ruimte van 

gemaakt worden. Er komen 2 barruimte, toiletten en diverse ruimtes 

voor opslag van de vier verenigingen. 

 

Optie 1: 

Hierbij gaat men uit van 2
de

 hands units, veel eigen werkzaamheden. 

Denk hierbij aan het bouwrijp maken van de bouwplaats ( voor de 

machines wordt gezorgd), al het schilderwerk, tegelwerk in keukens 

en toiletten, plaatsen van keukenblokken en toiletten, aanleg elektra, 

water en gas, plaatsen van binnen wanden, kozijnen, al het hang en 

sluitwerk van alle deuren en ramen, het aanbrengen van de 

zogenaamde buitenschil om het geheel heen. Dit zou uitkomen op een 

financieel plaatje van € 175.000,00.  

 

Optie 2: 

Hierbij gaat men uit van nieuwe units. Het geheel wordt kant en klaar 

opgeleverd. Alleen het bouwrijp maken van de bouwplaats moet  
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gebeuren d.m.v. zelfwerkzaamheid. Voor de machines wordt gezorgd. 

Dit zou € 208.500,00 gaan kosten. 

Gedacht wordt om d.m.v. zelfwerkzaamheid de lichtere klussen, denk 

aan het schilderwerk etc. van dit bedrag nog wat af te kunnen halen. 

 

De Stichting heeft zelf € 20.000,00 en eenmalig bedrag van  

€ 100.000,00 van de Gemeente. Dit houdt in dat er een financieel te 

kort bij optie 1 is van € 55.000,00 en bij optie 2 is dat € 88.500,00. 

Om dit financieel te kort op te vangen denkt de Stichting aan renteloze 

leningen van de verenigingen, obligaties uit te geven aan de leden van 

de vier verenigingen of een rente dragende lening bij bank of 

particulieren. 

 

De jaarlijkse exploitatiekosten zijn geschat op € 8.770,00. De 

exploitatiekosten bestaan uit: energiekosten, opstalrecht, 

verzekeringen, waterschapbelasting, WOZ, vuilstort en onderhoud. 

 

De grote maten van zelfwerkzaamheid in optie 1 geeft volgens het 

bestuur een te groot probleem. Kijk maar om je heen. Dit geldt 

trouwens ook in de andere verenigingen.  

Dit houdt in dat alleen optie 2 over blijft met de financiële druk. 

Tijdens de Stichtingsvergadering is gesproken over geld uit de vier 

verenigingen. Er is een vereniging die geld wilt geven aan de 

Stichting. Het bestuur van de Kanarievereniging wilt geen geld geven. 

Alles wat je geeft ben je kwijt en mocht het in de toekomst verkeerd 

gaan dan ben je het ook kwijt. Dus er wordt meer gedacht aan een 

renteloze lening zodat als het fout gaat de verenigingen altijd nog hun 

hand open kunnen houden en mogelijk dat er dan nog geld terug komt. 

Tijdens de stichtingsvergadering wordt gedacht om €50.000,00 

renteloos te kunnen lenen van de vier verenigingen. Dit zou voor de 

Kanarievogel een bedrag zijn van € 15.000,00. 

Dit houdt in dat er nog een te kort is van €38.50,00.  

 

Gezien het feit dat de vergadering van de Welzijnscommissie zeer raar 

verliep, zullen het besturen van de Kanarievogel en de Rijnmonders 

bij de voorzitter van de Stichting op aan dringen een brief te sturen 

naar B&W om alsnog een eenmalige hogere bijdrage te verkrijgen uit  
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de Gemeentelijke gelden. In het Stichtingsbestuur waren afspraken 

gemaakt hoe de voorzitter als woordvoerder van de Stichting tijdens 

de vergadering commissie van Welzijn zou moeten handelen. Dit is 

echter door de Stichtingsvoorzitter niet gedaan. In een gesprek met de 

lijsttrekken van de CDA Bas van Kruistum raadde deze aan om een 

brief te schrijven en alsnog om een extra bedrag te vragen.  

Mocht die eenmalige extra bijdrage er niet komen, dan zal het te kort 

opgevangen moeten worden met onderverhuur.  

 

Het bestuur vindt een vaste ruimte te hebben voor opslag, 

vergaderingen en tentoonstelling van groot belang. Dat is beter dan 

een zwervende vereniging te worden. Dan ben je steeds aan het 

zoeken naar ruimte voor opslag, vergaderruimte, 

tentoonstellingsruimte en bij elke tentoonstelling zoeken naar 

vervoermiddelen. Zo is het niet direct bij de hand hebben van je 

materiaal ook lastige zaak. Ook is er in het verleden gespaard, want 

stel dat er eens een eigen clubgebouw gerealiseerd zou kunnen 

worden, zou er geld moeten zijn. 

 

Alles op een rijtje gezet stelt het bestuur voor: 

* door te gaan met de Stichting Kleindierensport-Katwijk.  

* de Stichting een renteloos voorschot aan te bieden van € 15.000,00. 

* Te eisen dat de Stichting een brief stuurt naar de Gemeente 

aangaande de financiële situatie. 

 

Hierna ontstond een levendige discussie. Deze ging o.a. over dat de 

verschillende bedragen te hoog of te laag zijn, meer aanspraak op de 

zaal in de zomertijd, geld te halen bij firma’s met o.a. reclameborden 

enz.  Nadat de discussie afgerond was werd er gestemd. Omdat het 

een stemming was die niet over personen ging, werd er met hand op 

steken gestemd. Jaap vroeg wie er tegen het voorstel van het bestuur 

was. Er ging niet een hand omhoog. M.a.w. het voorstel is 

aangenomen. Het bestuur zal met dit voorstel naar de Stichting gaan. 

 

Tot zo ver de bijzondere vergadering. 
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Ringen kweekseizoen 2010. 

 

Ringen moet. 

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan 

anderen te kunnen laten zien dat wij geen, uit de vrije natuur 

gevangen, vogels in ons bezit hebben, maar zeker ook omdat in 

gevangenschap geboren vogels vaak betere fokvogels zijn.  

 

Het is mogelijk om voor alle ringmaten  

ringen te bestellen in een hoeveelheid van 

minimaal 10 ringen. 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. 

 

Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2010  

(ringen met jaartal 10) 

 

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   20 april 2009   Na 1 oktober 2009 

   

Ronde 2   20 september 2009   Na 1 december 2009 

   

Ronde 3   20 januari 2010   Na 1 april 2010 

   

Ronde 4   20 maart 2010   Uiterlijk 15 mei 2010 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  
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Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18Annastraat 18    
 
 

Katwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan ZeeKatwijk aan Zee    
 
 

Tel. 071 Tel. 071 Tel. 071 Tel. 071 ----    4012274012274012274012271111    
 

Een berichtje van het klaverjasfront. 

 
 

Omdat er in december geen 

clubblad verscheen, hier een 

verslag van het klaverjassen 

van december en januari. 

Op de vrijdag voor het 

kerstfeest kwamen de  

klaverjassers getrouwen met 

zestien man bij elkaar, om de 

degens te kruisen. 

Dat we maar met vier tafels begonnen kwam waarschijnlijk omdat de 

winkels extra lang open bleven om kerst inkopen te kunnen doen, was 

door de organisatie wat onderschat. 

 

Maar de gezelligheid was er niet minder ook bij ons zat de kerstsfeer 

er al flink in en er was geen wanklank te horen. 

De poedelprijs ging naar Bouwe Nijgh met 3598 punten. 

De acht vleesprijzen werden als volgt verdeeld. 
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1. Aad Kuijt                     5512 pnt.  

2. Wim van der Plas        5471 pnt. 

3. Piet van Zuilen            5317 pnt. 

4. Jan Schaap                  5029 pnt. 

5. Jan van der Plas           4895 pnt. 

6. Rien van Duijvenbode 4806 pnt. 

7. Kees van der Plas        4681 pnt. 

8. Niek van der Plas        4575 pnt. 

 

De klaverjasser van  2009 werd Aad Kuijt met 31919 pnt, gevolgd 

door Jan Schaap met 30474 en Rien van Duijvenbode met 30459 pnt. 

Aad gefeliciteerd met de overwinning en nu maar proberen om het in 

2010 te herhalen. 

 

 

Afgelopen vrijdag op 29 januari is seizoen 2010 voor de klaverjassers 

weer begonnen en je gelooft het niet met 24 man. Zes tafels een record 

in onze klaverjasgeschiedenis. 

Opnieuw ging Bouwe Nijgh met het doosje eieren schuiven met 3949 

pnt..Het lijkt mij dat de kans groot is dat Bouwe binnenkort overstapt 

naar KOPLUKO en Barnevelders gaat kweken. 

De prijzen werden weer als volgt verdeeld. 

 

1. Hans Hazenoot                  5234 punten. 

2. Kees van der Plas              5086 punten. 

3. Krien Onderwater             5025 punten. 

4. Andries van Duijvenbode 5024 punten. 

5. Jan Schaap                        5022 punten. 

6. Dirk Barnhoorn                 4954 punten. 

7. Rien van Duijvenbode       4946 punten. 

8. Peter Schaap                      4720 punten. 

 

Alle spelers hartelijk dank voor jullie inbreng en ik zie jullie graag 

weer op 26 februari. 

 

Groeten Dirk.      
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Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

Voorjaar 2010 

 

Vrijdag  19 februari Ledenvergadering 

Vrijdag 26 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 12 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 19 maart Kaartavond 

Donderdag 8 april Ledenvergadering 

Donderdag 15 april Kaartavond 

Donderdag 6 mei Ledenvergadering 

Woensdag 20 mei Kaartavond 

 

Data onder voorbehoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  € 33,00 per jaar, het inschrijfgeld 

bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 16,50  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  

 
        Indien onbestelbaar retouneren aan 

        De Waalmalefijtstraat 85 

        2225 LW Katwijk aan Zee 
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