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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: € 36,00; 

 jeugdleden: € 18,00.  

 

Verenigingsgebouw:  

 Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk” 
     Voormalig visverwerkend bedrijf Haasnoot Jr. 

 Prins Hendrikkade 10, Katwijk aan Zee. 

 

Website: www.kanarievogel.nl 

 Beheerder: kanarievogel@casema.nl 
 

mailto:pchagenaars@casema.nl
http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering 
 

Beste vogelvriendinnen en vrienden, 

 

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarvergadering. 

Deze vindt plaats op vrijdag 09 maart 2012. 

In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,  

Pr. Hendrikkade 10 te Katwijk. 

We beginnen om 20.00 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. In en Uitgaande post. 

3. Ledenmutatie; 

4. Verslag ringencommissaris; 

5. Jaarverslag secretaris. 

6. Financieel t.t. verslag. 

7. Financieel jaarverslag. 

8. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren Klinkenberg en 

Oudshoorn.  

9. Samenstelling nieuwe kascommissie. 

10. Bestuursvoorstellen. 

11. Begroting 2012. 

12. Stichting Kleindierensport Katwijk. 

13. Bestuursverkiezing. 

Piet van Zuijlen is aftredend, maar is herkiesbaar. 

Bij Jaap Plokker ligt het anders. De functie voorzitter is dit jaar 

ver/herkiesbaar. Daar Jaap Plokker a.i. is zagen we graag een 

kandidaat voor het voorzitterschap. 

14. Rondvraag. 

 

Berichtje van de penningmeester. 

 

Beste leden van de Kanarievogel. Jullie vinden bij dit clubblad een 

acceptgiro. Gelieve deze te gebruiken om de contributie 2012 te 

voldoen. 
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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 

 

 

mailto:info@hotelnoordzee.nl
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2011, gezien door de ogen van de 

secretaris. 

 

Stichting Kleindierensport. 

In het afgelopen jaar liep het verhaal over het wel of niet doorgaan 

met de bouw van een nieuw verenigingsgebouw als een rode dikke 

lijn door het jaar heen. Op een gegeven moment heeft het bestuur van 

de Kanarievogel een gesprek aangevraagd met wethouder Binnendijk. 

Dit omdat het leek dat het Stichtingsbestuur zo dood als een pier was. 

Dit is door een aantal leden van het Stichtingsbestuur niet in dank 

afgenomen. Echter wat gebeurde er naar dat gesprek? Het 

stichtingsbestuur wordt actief. Er gaan tekeningen naar de Gemeente. 

De commissie van welstand had wat op en aanmerkingen. Hierdoor 

ontstond een financieel te kort. Dit tekort wordt niet gecompenseerd 

door de Gemeente. Tijdens een stichtingsvergadering besloot men 

toch om het geheel door te laten gaan. Inmiddels is de tekeningen 

officieel aangeboden aan de Gemeente. Het bericht tot bouw van een 

verenigingsgebouw heeft begin december in de weekbladen gestaan. 

Nu maar afwachten of er bezwaren ingediend worden. 

 

Ledenmutaties. 

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

6 donateurs. 

 

In 2011 zijn de volgende leden afgevoerd: 

P. Oudshoorn, B. Vlieland, fam C. Jansen, Mevr. van der Gugten, S. 

en M. van der Groep,  

R. Laarman, A. Zantinge en W. Klinkenberg(J). 

Terwijl Ivonne van Niel Senior lid werd. 

En donateur haakte af. 

 

Nieuwe leden kennen we in:  

J. Sira, J. van de Meeberg, H. Floor, J. de Mol, A. van der Plas,  

 

We eindigden zoals we begonnen zijn 134 volwassen, 1 jeugdleden en 

5 donateurs. 
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Slijterij Krijgsman 

 

Is verhuisd 

 

‘t Bosplein 

 

Kom eens een kijkje nemen 

 

De slijter die verrast. 
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Bijeenkomsten. 

We zijn in totaal 11 keer bij elkaar geweest. Deze 11 keer bestonden 

uit een  Nieuwjaarsreceptie annex prijsuitreiking, een algemene 

ledenvergadering zijnde de jaarvergadering, 4 ledenvergaderingen,  

2 afluister momenten in samenwerking met de doelgroep Zang NZHU 

en 3 lezing met imker Wolvers, valkenier Brian Bouwman en echtpaar 

Diepstraten. 

De bezetting per avond liep uiteen van 20 tot 14 leden. Dat houdt in 

dat de bezetting in zijn totaliteit iets terug loopt. Ik denk dat de grote 

oorzaak gevonden kan worden in het uitblijven van een nieuw 

onderkomen en steeds maar praten over een stichtingsbestuur die niet 

vooruit te branden is. Om er moedeloos van te worden. Het leeft wel 

onder de leden. 

De geplande barbecue ging niet door. Dit omdat er geen leden 

opstonden die mee wilde helpen om het geheel te organiseren. 

 

Ook zijn er 9 klaverjasavonden gehouden welke gezellig en goed 

bezet waren. Slechts een is er niet door gegaan door onduidelijkheid 

over het wel of geen vervangende ruimte was. 

 

De website kanarievogel.nl. 

De website wordt beheerd door Jordi Verkade. Deze site wordt 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. Wat het antal 

bezoekers van de web-site betreft valt er niets te klagen. Enkele cijfers 

hierover: in 2008 1087 , in 2009 2849 , in 2010 2209 en in 2011 3078 

bezoekers. De dip in 2010 is in 2011 ruimschoots ingehaald. 

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. Dit valt tot op heden toch nog tegen. 

Momenteel ontvangen 66 leden het clubblad per mail. 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 
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weergeeft. Als er leden zijn die een verhaaltje over vogels in het 

clubblad willen plaatsen is dat altijd mogelijk. 

 

Bestuursperikelen. 

Tijdens de jaarvergadering hebben zich een nieuwe bestuursleden 

aangemeld. Wel bedankte Cees van Rossum als bestuurslid. Dit houdt 

in dat het bestuur bestaat uit 1 voorzitter a.i., 1 secretaris, 1 penning-

meester en 1 commissaris. Het moet toch mogelijk zijn om minimaal 

een 5 koppig bestuur bij elkaar te krijgen. 

 

Tentoonstelling 2011. 

Door de grote twijfel vlak voor de tentoonstelling of er wel een 

geschikte ruimte zou komen voor de tentoonstelling, is dit jaar geen 

t.t. commissie samengesteld. In eerste instantie zou de t.t. gehouden 

kunnen worden in het voormalige Nuon gebouw. Ongeveer 1 ½ 

maand voor de t.t. kregen we te horen dat dit niet door ging. Ruimten 

als een barak op het voormalige vliegkamp, ruimte van het voormalige 

jeugdsocieteit ’t Joc, Showroom van de garage aan de Karel 

Doormanstraat werden het, om een of andere oorzaak, niet. Wel op het 

laatste moment werd de kantoorruimten van het voormalig 

visverwerkend bedrijf Haasnoot het wel. Dit 50 meter vanaf de 

voormalige onderkomen. 

 

Totaal werden 299 vogels ingeschreven door 22 leden. Deze zijn te 

verdelen in 152 zangkanaries, 54 kleur en postuurkanaries, 25 

zebravinken en Jap. meeuwen, 54 Australische prachtvinken, 31 

tropische vogels en 11 kromsnals. Hetgeen betekende 98 vogels en 8 

inzenders minder t.o.v. 2010. 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.  

 

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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VanDuynvanGeer 

 

 

accountants en adviseurs 

 

 

Marktleider in de 

 

 

Duin- en Bollenstreek 

 

 

 
 

Jonckerweg 20 

2201 DZ Noordwijk 

tel. 071 409 04 09 

 

info@vdvdg.nl 

www.vdvdg.nl 
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wel, en dat druk ik misschien wel zachtjes uit, dat het bestuur aan 

vernieuwing toe is. 

In het verleden zijn in Nederland bloeiende vereniging van 80 leden 

opgeheven omdat er geen bestuursleden opstonden. We laten dit toch 

niet gebeuren met de vereniging in Katwijk die 63 jaren jong is. 

 

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 

toch 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 
 

 
  

Aangeboden: 

 

1 broedkooi 4 delig (met tussenschot 8 broedkooien) 

1 broedkooi 2 delig (met tussenschot 4 broedkooien) 

Staan in de weg. 

Interesse?? Even een belletje naar Jan Verdoes 4072279 

Woont in de Driepassenweg 30 te Katwijk 
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Een bericht van het klaverjasfront. 
 

Vrijdagavond 10 februari 2012, een paar dagen na het afblazen van de 

elfstedentocht, hebben toch weer zestien deelnemers zich gemeld, 

ondanks het barre winterweer, voor de tweede competitieronde 

klaverjassen bij De Kanarievogel. In het begin was het binnen bijna 

net zo koud als buiten, want de kachel stond te laag afgesteld, maar na 

een lekker bakkie koffie zijn we toch aan de wedstrijd begonnen. Vier 

tafels, geen stilzitters deze keer, dus iedereen direct aan de bak. 

Na twee rondes waren er toch een 

stuk of zeven spelers die in 

aanmerking kwamen voor een 

hoge score en de overwinning, 

maar uiteindelijk kon er maar één 

de druk aan. Gerrit van der Plas, 

na een paar keer verhinderd te zijn 

geweest, kwam weer een keer 

meedoen en pakte direct de eerste 

plaats met de hoge score van 

5.723 punten, zo’n 700 punten 

meer dan de nummer twee, Dirk 

de Mol. De eieren waren deze 

keer voor Bruno Paoloni  met 

3.849 punten. Ook mooi. 

De uitslag van 10 februari is als volgt: 

1. Gerrit van der Plas  5.723 

2. Dirk de Mol   5.031 

3. Hans Versteegt   4.980 

4. Jaap van der Bent  4.648 

5. Piet van Zuilen   4.648 

 

Tussendoor zijn de eerste 3 van de competitie van 2011 verblijd met 

een bonnetje. Al met al weer een zeer geslaagde avond.  

De volgende competitieronde is op vrijdag 16 maart, en dan 

misschien dat 5
e
 tafeltje?!?  Dat zien we dan wel weer. 

 

Groetjes, troef boer. 
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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) 

 

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 2012   Uiterlijk 15 mei 2012 

  Spoed bestelling, 

 Extra kosten € 1,= per ring  

 

 

 

mailto:p.plas@casema.nl


15 

Noordwijkerhout 

Elke laatste zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

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

Sporkenhout te Noordwijkerhout. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Wetering 

Elke 2
e
 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 2
e
 zaterdag  

m.u.v. de maanden juli en augustus  

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

Westmolendijk 99 te Ridderkerk. 
 

Aalsmeer 

Elke 4 zaterdag  

in de maanden augustus t/m mei  

van 10:00 tot 13:00 uur in het Buurthuis Hornmeer 

Roerdomplaan 3 Aalsmeer 
 

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 
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Annastraat 18 
 
 

Katwijk aan Zee 

 

 
Tel. 071 - 4012271 
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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  € 36,00 per jaar, het 

inschrijfgeld bedraagt € 5,00. 

Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk  € 18,00  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) 

2012 

 

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 20 januari Klaverjasavond 

Vrijdag  3 februari Lezing Witte Molen 

Vrijdag 10 februari Klaverjasavond 

Vrijdag 9 maart Jaarvergadering 

Vrijdag 16 maart Kaartavond 

Vrijdag 13 april Ledenvergadering 

Vrijdag 20 april Kaartavond 

Vrijdag 4 mei Ledenvergadering 

Vrijdag 18 mei Kaartavond 

Zaterdag 19 mei Barbecue 

 

Zomerstop 

Vrijdag  14 september Ledenvergadering 

Vrijdag 21 september Kaartavond 

Vrijdag  5 oktober Lezing 

Vrijdag 12 oktober Kaartavond  

Vrijdag 2 november Ledenvergadering met 

  bespreking tentoonstellingszaken 

Vrijdag 9 november Kaartavond 

Vrijdag 16 november Inschrijven tentoonstelling 

Zaterdag 24 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 27 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 5 december Keuren van de vogels 

Donderdag 6 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 7 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 9 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 14 december Kaartavond 
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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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