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Nr. 24  Vogelvereniging Westland   

 

Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2021 

Dit alles onder voorbehoud, of wij dit door mogen laten gaan. 

28 oktober   Verenigingsavond Hof van heden. Inschrijving TT 

22/27 november  De Tentoonstelling in De Brug. Kon. Julianalaan 61 ’s-Gravenzande. 

16 december  Verenigingsavond. Hof van Heden 

Let op: Aanvang van de verenigingsavonden is 19:45 uur. Sluiting 22:45 uur. 

Even voorstellen. 
 
Hallo leden van Vogelvereniging Westland. 
 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de laatste nieuwsbrief stopte  
Leo de Wilde met het maken van de nieuwsbrieven. 
Ik heb de handschoen opgepakt en wil dit gaan doen. Natuurlijk met 
jullie hulp. 
 
Mijn naam is Sjaak Verbeek en ben 64 jaar.  
Sinds kort weduwnaar en 3 volwassen kinderen waarvan 1 zoon nog 
thuis woont en ook lid is van de vereniging. 
Samen kweken we kleurgrasparkietjes. 
We zijn ook lid van de PSC Zuid- Holland en daar is hij penning-
meester en ik secretaris. 
 

In het verleden was ik secretaris van vogelvereniging De Edelzanger en heb dit gedaan tot de 
fusie. Hier verzorgde ik het clubblad en heb samen met Teun van Haasteren de jaarboeken  
gemaakt van deze vereniging. 
 
Vrijwilliger bij de kerk in Poeldijk op het secretariaat en maak daar de boekjes voor allerlei  
kerkdiensten en verzamel de copij voor Poeldijk Nieuws aangaande de kerkberichten. 
Kan redelijk met de pc omgaan, maar het programma Publisher is even vreemd voor mij,  
maar zal ook wel gaan lukken met een beetje vallen en weer opstaan. 
 
Op vergadering heeft u mij nog niet gezien; door omstandigheden ben ik aan huis gebonden 
maar hoop in de toekomst weer in de avonduren en zeker ook overdag er weer op uit te kunnen 
gaan en dan zult u mij hopelijk ook op ledenavonden zien verschijnen. 
 
Een nieuwsbrief maakt je niet alleen en heb ik natuurlijk ook van u een beetje hulp nodig. 
Als u copij heeft graag mailen naar japijo57@gmail.com  
Heb zelf wel een grote duim maar berichten vanuit de vereniging zijn veel mooier. 
 
Met vriendelijk sportgroeten, Sjaak Verbeek 

mailto:japijo57@gmail.com
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Van de Voorzitter:  

 

Het eerste wat u zal opvallen in deze nieuwsbrief is de naam van Sjaak Verbeek. 

Sjaak gaat in het vervolg onze nieuwsbrieven verzorgen. Het bestuur is hier zeer content mee en 

zijn erg blij dat hij deze taak op zich wil gaan nemen, want een nieuwsbrief is het communicatie-

middel naar de leden toe over het wel en wee wat er gebeurt in een vereniging.  

Inmiddels zitten we al bijna in het TT seizoen, enkele leden van ons hebben al hun vogels kunnen 

showen bij hun speciaal club. Waar zij succesvol in waren geweest.  

Verder wil ik het hebben over onze vogelshow, tot en met 28 oktober kunt u uw vogels            

inschrijven en natuurlijk ook tijdens onze ledenavond. De inschrijfformulieren zitten bijgesloten 

bij het infoboekje van september. Daarnaast kunt u deze ook vinden op onze website onder de 

noemer tentoonstellingen. Waar u tevens de standaardeisen en het vraagprogramma kunt inzien. 

Tijdens de vogelshow zullen de bekende voorzorgmaatregelen, die opgelegd zijn door de overheid 

en op dat moment gelden, ingezet worden. Als bestuur vragen wij uw begrip voor deze situatie. 

Wel bieden wij de deelnemers die niet over een coronabewijs beschikken de mogelijkheid om de 

vogels af te geven en weer op te kunnen halen.  

De ledenavond op 28 oktober staat in het teken van de aanstaande tentoonstelling. Het avond-

programma wordt verzorgd door Kees Diepstraten met het geven van een lezing over het      

brengen van een goede TT vogel en waar we naar moeten kijken. Zie ook het artikel hierover in 

deze nieuwsbrief. 

Nog een belangrijk aandachtspunt gaat over de verloting. Als een ieder een boekje loten         

verkoopt, dan zal de verkoop een groot succes worden. We zijn niet voor niks een club met     

157 leden en door een goede opbrengt kunnen wij net als voorgaande jaren onze bekende       

activiteitenpakket weer aan u aanbieden. De loten zijn te verkrijgen bij Koos v.d. Salm.  

Voorgaande jaren deed onze club mee aan de Grote clubactie van de Rabobank, vorig jaar heeft 

deze actie meer dan 700 euro opgebracht. Wij vragen daarom dit jaar opnieuw uw stem aan onze 

vereniging uit te brengen en binnen uw familie of kennissenkring dit ook te vragen. Waarvoor   

alvast onze dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden  
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Beste bezoeker van onze jaarlijkse tentoonstelling “VOGEL”  

De online kaartverkoop van ons Nederlands Kampioenschap voor Volièrevogels “VOGEL” wordt 

verzorgd door Ticketcounter. Helaas, zo heeft Ticketcounter ons laten weten, is een bestand met 

persoonsgegevens van onder andere onze bezoekers, gelekt. Het betreft gegevens van mensen 

die via onze website, kaartjes hebben gekocht. Het lek kon zeer snel worden gevonden en is ook 

direct dichtgezet.  

U ontvangt deze mail omdat u bij ons kaartjes heeft gekocht en uw gegevens mogelijk bij dit lek 

betrokken zijn geweest. De data die is gelekt, verschilt namelijk per persoon.  

Wilt u weten welke gegevens van u zijn gelekt? Wij hebben hiervoor een beveiligde website inge-

richt, waarop u kunt opvragen of en zo ja welke gegevens van u bij dit lek betrokken zijn ge-

weest. Vanaf maandagmiddag 8 maart 14.30 uur kunt u via “Nieuws” op onze website 

www.nbvv.nl uw mailadres ingeven en op datzelfde mailadres ontvangt u een email met de in-

formatie. Ook als uw mailadres niet betrokken is bij het lek, ontvangt u daarvan bericht.  

Stel dat uw gegevens zijn gelekt, dan loopt u gelukkig geen direct risico. Het is echter 

weldegelijk belangrijk dat u waakzaam en alert bent op verdachte berichten of verzoeken via de 

mail, telefoon of andere communicatiemiddelen. Ga hier nooit op in en klik niet op onbekende 

links!  

Wij benadrukken dat de NBvV, Ticketcounter of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per 

app, of op welke andere wijze dan ook, zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of 

om overboekingen tussen bankrekeningen te doen of andere vertrouwelijke financiële handelin-

gen uit te voeren.  

Wij betreuren deze situatie enorm en wij bieden hierbij onze excuses aan, mede ook namens on-

ze partner Ticketcounter. Wij vinden het erg belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en zijn hier-

over uiteraard met Ticketcounter in gesprek. Voor zowel ons alsook voor Ticketcounter, is de vei-

ligheid van uw gegevens bij ons, onze hoogste én dagelijkse prioriteit!  

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Op de website van de NBvV kunt u de veelgestel-

de vragen en antwoorden bekijken. Kunt u het antwoord daar niet vinden of heeft u nog andere 

vragen, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de servicedesk van Ticketcounter via 

010  751 64 00 en info@ticketcounter.nl.   

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u volgend jaar weer bij ons te 

mogen verwelkomen. We danken u voor uw begrip.  

Met hartelijke groet,  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  

Hans van der Stroom  hoofd bondsbureau  
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Het tentoonstelling klaarmaken van Gouldamadines. 
 
Dit geld ook natuurlijk voor elke vogel; alleen let je op de specifieke punten van het betreffende soort 
vogel. 
 
Zodra het broedseizoen naar zijn einde gaat, begint langzaam maar zeker het bloed weer iets sneller 
te stromen door het aankomende tentoonstellingsseizoen. Voordat we echter een vogel kunnen ten-
toonstellen is er nog wel wat werk te verrichten om deze in de juiste conditie te krijgen. Eigenlijk begint 
het al bij de start van het kweekseizoen bij het samenstellen van de kweekkoppels. 
 
De koppeling. 
Ruim voordat we aanvangen met het broeden hebben we de eigen vogels al geselecteerd, waarvan 
we goede verwachtingen hebben of omdat deze zich al eerder in de kweek hebben bewezen. Oudere 
koppels kunnen voor veel natuurbroedkwekers in die zin van onze hobby een grote waarde hebben. 
Omdat ze al eerder jongen grootgebracht hebben, is het heel aannemelijk dat ze dit het aankomende 
seizoen ook weer zullen doen. Daarnaast kun je aan de al aanwezige jongen zien of ze voldoen aan 
de verwachtingen die je daarvan hebt. 
 
Opgroei van de aankomende kampioentjes. 
Vaak heb je als kweker al snel door dat sommige jongen al vroeg opvallen door hun gedrag of uiterlijk. 
Dit kan in het nest zijn of als ze net uitvliegen. Natuurlijk zijn dit dan diegenen die je in de gaten gaat 
houden of ze zich ook zo zullen ontwikkelen zoals je in eerste instantie dacht. Het is een keuze om 
mogelijk geschikte tentoonstellingsvogels in een vluchtje te plaatsen, waarin je ze goed kunt observe-
ren. Op deze wijze is de kans ook kleiner dat ze elkaar zullen beschadigen. 
 
TT-training. 

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Belangrijk is dat de vogel 
gewend wordt gemaakt aan een TT-kooi. Bepaalde liefhebbers geven er 
de voorkeur aan ruim voor de tentoonstelling, circa 7 weken, de vogel in 
de TT-kooi te zetten. In deze periode kunnen de Gouldamadines dan ge-
traind worden en kunnen ze geen schade meer oplopen door andere vo-
gels. Een ander geeft de voorkeur aan korter opkooien en doet dit 2 à 3 
weken voor de tijd. Daarnaast wordt er door liefhebbers helemaal niet 
getraind in een TT-kooi, maar worden ze op het laatste moment pas hier-
in gezet. Het nadeel dat op deze wijze kan ontstaan, is dat de vogels dan 
niet rustig genoeg zijn om zich goed te laten keuren door de keurmeester 
en kunnen ze zich beschadigen omdat ze schrikachtiger zijn. 
Om in het begin van de trainingsperiode te voorkomen dat de Gouldama-
dines aan het voorfront gaan hangen en zich beschadigen, kun je aan de 

binnenzijde van het traliewerk een plastic kap plaatsen. Wen de vogels aan de keur- en showomstan-
digheden. Pak de kooi bijv. eens op om te verzetten. Vraag een kennis/vogelliefhebber om je vogels 
eens kritisch te bekijken, samen zie je meer dan alleen. Daarbij is het ook nog leerzaam. 
 
Voorbereiding op de tentoonstelling. 
 
Dieet. 
Sommige Gouldamadines hebben aanleg om dik te worden en dat is niet goed voor een TT vogel ook 
omdat ze dan een verkeerde houding aannemen. Je kunt ze dan het beste op rantsoen zetten. Om de 
houding te verbeteren kun je het snoepbakje en het waterflesje hoger hangen, zodat de vogel zich 
moet strekken. 
 
Voeding. 
Om vogels in conditie te krijgen is het van belang om de voeding hier op aan te passen. Zo kun je 
meer eivoer gaan verstrekken en zorgen dat de zaadmengeling minder schraal is. Als je dit gaat doen 
zullen de vogels denken dat de voedselrijke periode eraan komt. Op zo’n manier zullen ze het gevoel 
krijgen dat het broedseizoen is aangebroken en zullen ze zich hier lichamelijk voor gaan opmaken. 
Door een eiwitrijkere voeding te verstrekken zullen de vogels er niet alleen beter uit gaan zien, maar 
zullen ze ook beter bestand worden tegen stress en veranderingen. 
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Wassen. 
Om de veren in goede conditie te houden is het van belang dat ze zich dagelijks kunnen wassen. Dit 
kun je in een TT-kooi doen door de vogel over te laten springen in een andere kooi; vervolgens kun 
je ze dan besproeien met lauw water. Daarna kun je de vogel weer in zijn eigen droge kooi terug 
laten springen. Er zijn speciale badjes in de handel die je aan de buitenkant aan het deurtje van een 
TT-kooi kunt plaatsen zodat ze zichzelf kunnen wassen. Ter ondersteuning zijn er verschillende pro-
ducten te verkrijgen, zoals b.v. badzout. Door een beetje badzout in het water te doen worden de 
veren mooi schoon. Let wel op dat bij eventueel gebruik hiervan je de voorgeschreven hoeveelheid 
aanhoudt, anders kun je beschadiging aan het verenkleed krijgen. 
 
Conditioneren. 
Naast een goede conditie is het bij sommige kleurslagen van belang om te kijken of de vogel geen 
pigmentveertjes heeft. Indien dit storend is kun je deze verwijderen. Door de veer met gebruik van 
een pincet in de groeirichting van de veer eruit te trekken voorkom je dat het vogeltje beschadiging 
zal oplopen. 
 
De snavel. 
Bij de snavel kun je eventuele oneffenheden voorzichtig verwijderen met een mesje of een stukje fijn 
schuurpapier. Door de snavel met een beetje babyolie in te smeren zal deze weer gaan glanzen. 
 
De pootjes. 
De pootjes kun je het best enkele keren insmeren met wat babyolie; hierdoor zullen ze mooi glad 
worden. Stop een week voordat je vogels in zal zenden met het smeren, om te voorkomen dat de 
bevedering vet zal kunnen worden. 
 
De nagels. 
Wanneer de nageltjes te lang worden, knip deze dan tot uiterlijk een week voor de tentoonstelling. 
Dit is een secuur karweitje, zorg ervoor dat je niet in het leven knipt. Hiervoor kun je het beste een 
nagelschaartje gebruiken. Als het nageltje gaat bloeden omdat je per ongeluk toch te ver hebt ge-
knipt, houd dan het teentje onder een koude waterstraal. Het nageltje hier onder houden tot het 
bloeden gestelpt is; voor eventuele besmetting kun je wat betadine zalf aanbrengen. 
 
De Tentoonstelling. 
 
TT-kooi. 
De TT-kooi moet voldoen aan de eisen van de NBvV. Zorg dat de kooi en de stokken goed schoon 
en helderwit zijn. De juiste bodembedekking bestaat uit voldoende wit schelpenzand. De vogel blijft 
hier schoon in en het ziet er mooier uit. Er mogen geen kenmerken op de kooi worden aangebracht. 
Controleer voor het inbrengen of bij de vogels de eventuele extra ringen verwijderd zijn. Een vogel 
met een extra ring wordt niet gekeurd. 
 
Ter controle voor de inzending van een tentoonstelling. 
• Zorg dat de houding van de Gouldamadines 45º is ten opzichte van de zitstok. De vogel mag 

met zijn onderlijf niet op de stok rusten. 
• Gouldamadines behoren een mooie ronde kop te hebben met een kort conisch snaveltje. 

Geen platte kop of een lange snavel. 
• Bij elke kleurslag is het van belang dat de kleur egaal is, wat betreft de kleurdiepte zelf raad-

pleeg hiervoor de standaardeisen. 
• Voor de conditie is het van belang dat de gouldamadine een levendige, attente uitstraling 

heeft. Dat hij zich showt en rustig gedraagt, zodat hij goed te observeren is. 
• De bevedering moet compleet en glanzend zijn, let hierbij op de staart- en vleugelpennen en   
 dat de beide verlengde staartpennen aanwezig zijn. 
• Let erop dat de verlengde staartpennen even lang zijn, de juiste lengte en stevigheid bezitten 

(zie hiervoor de standaardeisen). 
• Controleer of ze geen nageltjes missen. Kromme of doorgezakte voetjes worden ook bestraft  
• Het masker moet egaal en van de juiste kleurdiepte zijn, met een strakke onafgebroken afte-

kening rondom het kopje tot aan de keelvlek. Rood- en oranjekoppen mogen rondom de sna-
vel geen zwarte aftekening laten zien. 

• De Gouldamadine moet minimaal 11 cm zonder de verlengde staartpennen zijn en een ro-
buuste bouw hebben. Het formaat en het model moeten qua verhouding met elkaar in over-
eenstemming zijn. 
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Transport. 
Ga tijdens het transport rustig met de vogels om, dit om beschadiging en stress te voorkomen. Ge-
bruik altijd een stoffen hoes over de TT-kooien. Het voorkomt dat de vogels heen en weer fladderen 
en ze lopen geen kou op door temperatuurverschillen. Zorg dat de vogels voordat je ze wegbrengt 
eerst nog goed hebben kunnen eten en drinken. 
 
De keuring. 
Omdat de Gouldamadine een gestandaardiseerde vogel is, zijn voor de keuring speciale keurbrief-
jes ontworpen. Hierop staat een Gouldamadine weergegeven en worden bij het desbetreffende on-
derdeel van de Gouldamadine aan de hand van verwijzingspijltjes door de keurmeester opmerkin-
gen geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van de standaardeisen. In deze standaardeisen staat ver-
meld waaraan de Gouldamadine qua uiterlijk moet voldoen. 
De opmerkingen bij de vogelafbeelding worden vertaald naar punten. Op het keurbriefje zijn 5 ru-
brieken vermeld waarin punten zijn te behalen, waarbij elke rubriek op een uitzondering na meerde-
re onderdelen omvat. Elke rubriek kent zijn maximaal te vergeven punten, wat tot een theoretisch 
totaal van 100 punten leidt. Die worden nooit gegeven, omdat de ideale vogel niet bestaat en vroeg 
of laat komt er weer een betere. In de praktijk wordt uitgegaan van een topvogel met 92 punten. Te-
genwoordig kunnen alle vogels minimaal 3 jaar als A vogel ingezonden worden op de shows. 
 
Enkelingen: 
Gouldamadines worden tijdens een tentoonstelling het meest geshowd als enkeling. Tijdens de keu-
ring worden de enkelingen in dezelfde groep of kleurslag met elkaar vergeleken en gekeurd. Het 
grootste gedeelte van de Gouldamadines zal gekeurd worden tussen de 80 en de 92 punten. Voor 
die winnaar in de groep die in eerste instantie 93 punten kreeg bestaat de mogelijkheid om met 1 
punt extra opgewaardeerd te worden en is het maximale van 94 punten haalbaar. Omdat op grotere 
tentoonstellingen vaak meerdere Gouldamadines van dezelfde kleur worden ingezonden, is het leer-
zaam om deze met elkaar te vergelijken. Bij de nationale landelijke tentoonstelling van de SNGN 
worden in bijna alle kleurengroepen meerdere Gouldamadines tentoongesteld. Tijdens deze show 
zijn in de tentoonstellingsruimte kopieën van de keurbrieven van de tentoongestelde Gouldamadi-
nes aanwezig. Door de Gouldamadines met elkaar te vergelijken kun je aan de hand van de keur-
brieven de opmerkingen met elkaar vergelijken. Zo kun je ter plaatse zien waarom de ene 
Gouldamadine hoger is beoordeeld dan zijn concurrent. De opmerkingen die de keurmeesters heb-
ben vermeld op de keurbrieven geven hierover verduidelijking. 
 
Stammen: 
Stammen spelen is voor veel tentoonstellingsdeelnemers een uitdaging. De bedoeling hiervan is om 
vier zoveel mogelijk gelijkwaardige Gouldamadines tentoon te stellen. Uiteraard dienen deze van 
hetzelfde geslacht te zijn en zoveel mogelijk de standaard te benaderen. Als een stam een perfecte 
viereenheid is, zal deze met zes eenheidspunten extra gewaardeerd worden. Het is niet altijd even 
gemakkelijk om vier dezelfde Gouldamadines qua type bij elkaar te vinden. Het is verstandig als je 
een stam wilt spelen op een tentoonstelling om meerdere reservevogels tegelijk met de stam voor te 
bereiden. Let wel op dat je er altijd voor zorgt dat de snavelpunten van dezelfde kleur zijn. Dus geen 
rode en oranje snavelpunt door elkaar inzenden. 
 
Stellen: 
Stellen worden op sommige tentoonstellingen ook gevraagd. Een stel zijn twee Gouldamadines van 
hetzelfde geslacht en dezelfde kleurslag, waarvoor tijdens het keuren dezelfde regels gelden als bij 
stammen. Echter het aantal extra eenheidspunten is natuurlijk wel gehalveerd. Naast de individuele 
punten van beide Gouldamadines zijn maximaal 3 eenheidspunten te behalen. Let wel op dat je er 
altijd voor zorgt dat de snavelpunten van dezelfde kleur zijn. Dus geen rode en oranje snavelpunt 
door elkaar inzenden. 
 
Thuiskomst. 
Als de tentoonstelling erop zit en de vogels mee naar huis kunnen, plaats deze dan altijd apart van 
je overige vogels. Dit apart zetten mag zeker niet worden onderschat, want het kan altijd voorkomen 
dat ze op de een of andere manier een besmetting hebben opgelopen. Door het apart zetten kan 
een besmetting van de andere vogels worden voorkomen. Verwen je vogels bij thuiskomst. Ze heb-
ben natuurlijk wel wat lekkers verdiend, of ze nu wel of geen kampioen zijn geworden. Verwen ze 
eens extra met wat trosgierst, eivoer en evt. pinkies en natuurlijk niet te vergeten een lekker badje. 
Geniet van je Gouldamadines, ook al zijn de behaalde punten minder dan je had verwacht.  
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Ringen  

In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen 

voor 2022. Ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden 

besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. Daar moet ook de La-

tijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit formulier alleen 

gebruiken voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer 

moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone ringen besteld moet dit op het gewone formulier 

worden ingevuld.  

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 0681121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht**). 

Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels 

GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 2,50 verschuldigd. *) Deze 

zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. **) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten 

te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ontvangen 

nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op 

het formulier.  

Bestelperiodes Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de pro-

ductie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.  

Bestelperiode uitlevering na  

Ronde 1   1 april 5 mei    1 oktober     

Ronde 2   16 mei 20 september   15 december  

Ronde 3   1 oktober 20 januari   1 april  

Ronde 4   1 februari 20 maart   15 mei  

Prijzen van de ringen  Minimum aan-

tal  

Leden  

Prijs per stuk    

Gekleurde ringen  10 stuks  € 0,21  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen  10 stuks  € 0,36  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde      

vogels*  

10 stuks  € 0,31  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuur-

vogels en beschermde vogels*)  

10 stuks  € 0,46  

Aluminiumkleurige ringen  10 stuks  € 0,77  

Roestvrij stalen ringen  5 stuks  € 1,78  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1, per ring    
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Rabobank Clubkas Campagne 2021 

 

Speciaal voor leden van de Vogelvereniging Westland die ook lid zijn van de Rabobank: 

Op dit moment is het weer mogelijk uw stemmen uit te brengen bij de Rabobank Clubkas Campag-

ne. Dit jaar is er wel iets verandert ten opzichte van voorgaande jaren, mocht u voorheen 5 stem-

men uitbrengen en daarvan maximaal 2 stemmen op een favoriete vereniging. Nu kunt uw 3 stem-

men uitbrengen maar wel op 3 verschillende verenigingen. Vorig jaar was er landelijk gezien bij alle 

Rabobanken in totaal 15 miljoen euro beschikbaar. Er deden in heel Nederland 30.00 clubs mee, 

500.000 leden van de Rabobank brachten hun stemmen uit. Als dit jaar hetzelfde beeld zou geven 

leert een simpel rekensommetje dat iedere stem dan 10 euro waard zou zijn. Echter ik heb begre-

pen dat er dit jaar wat minder geld in Clubkas Campagne beschikbaar is. Neemt niet weg dat het 

nog zeer de moeite waard zal zijn niet vergeten te stemmen. 

Vr Gr Jos van der Knaap, Penningmeester 
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