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Verenigingsavond
De eerst volgende avond is de jaarvergadering op:
donderdag 17 februari 2022.
Let op: Aanvang 19.45 uur.
Wijkcentrum “Hof van Heden”
Dijkweg 20
2671 GB Naaldwijk.
Op deze avond wordt het wel en wee van de vereniging
doorgenomen.
Het
jaarverslag
van
de
secretaris,
ledenadministratie, ringen- en de materiaalcommissaris vind
u in dit boekje.
Nieuwsbrief:
Het is in principe de bedoeling om de nieuwsbrief via de mail
te verzenden. Echter hebben wij nog niet van alle leden het
email adres beschikbaar. Gaag verzoeken wij u, als u de
nieuwsbrief per email wilt ontvangen, uw email adres door te
geven aan de secretaris EdWubben@Caiway.net. Als u een
mail adres hebt maar toch een papieren versie van de
nieuwsbrieven wilt ontvangen kunt u dit ook aan de secretaris
doorgeven.
Heeft u input voor de nieuwsbrief dan kunt u dit sturen naar
Sjaak Verbeek (japijo@kabelfoon.nl).
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Van de voorzitter
Als eerste wens ik u en uw naasten een gelukkig en gezond
2022, hopelijk gaan we in het nieuwe jaar terug naar het
normaal.
De Corona pandemie van het afgelopen jaar heeft mij aan het
denken gebracht hoe wij zo gezond mogelijk de toekomstige
ledenavonden net zoals voorgaande jaren kunnen houden,
want de 1,5 meter die nu geldt zie ik niet zo snel veranderen.
Gelukkig zitten wij gezien deze omstandigheden goed in het
Hof van Heden voor wat betreft de ruime zaal die wij tot onze
beschikking hebben. Het is inmiddels bewezen dat er
voldoende
verse
lucht
aanwezig
moet
zijn,
voorzorgmaatregelen staan daarom voorop. Zo’n ruimte
moeten we juist koesteren en dus aanhouden.
Terugkijkend naar het jaar 2021, waarvan veel ledenavonden
gecanceld waren, doet mij het genoegen dat het ledenaantal
is toegenomen van 152 naar 158 (1 daarvan is jeugdlid). Wat
zich ook geuit heeft naar het aantal ringenbestellingen, in
2020 5075 ringen en in 2021 7120 ringen. Ook een toename
konden wij merken op onze jaarlijkse TT. In 2019 waren er
470 vogels door 37 inzenders en bij de TT van 2021 waren er
519 vogels door 40 inzenders.
Dit zijn positieve cijfers waar menig vereniging jaloers op zal
zijn. Al met al is de Vogelvereniging Westland een stabiele
vogelclub.
Voor de komende ledenavonden dit jaar staan alleen de
datums vermeld, er is nog geen invulling van het eventuele
avondprogramma. Zodra er versoepelingen zich aandienen,
zorgen wij als bestuur hiervoor. Net zoals voorgaande jaren
een interessant programma voor kanaries, tropen, parkieten
en Europese vogels.
Over de feestavond, deze kunnen we hopelijk doorschuiven
naar een latere datum. Dan kunnen we ook de jubilarissen
huldigen van de afgelopen 2 jaar.
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In dit infoboekje kunt u ook lezen dat onze secretaris Ed
Wubben zich niet meer verkiesbaar stelt in verband met
veranderende werkomstandigheden. Dus zijn we opzoek naar
een nieuwe secretaris, wij hopen dat een van onze leden
opstaat om deze taak op zich te willen nemen. Je komt terecht
in een gezellig en goed functionerend bestuur van een
financieel gezonde vereniging.
Met vriendelijke groet,

Jan van Wingerden.

Programma 2022
17
17
21
19

februari
maart
april
mei

Jaarvergadering
Verenigingsavond
Verenigingsavond
Verenigingsavond

Hof
Hof
Hof
Hof

van
van
van
van

heden.
heden.
heden.
Heden

3 september

Tafel keuring

Maaslandse
Vogelvereniging

20 oktober

Verenigingsavond

Hof van heden.

Let op: Aanvang van de verenigingsavonden is 19.45
uur. Sluiting 22.45 uur.
11 juni

Zomer activiteit

21 t/m 26 november TT 2022.
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Raboclubkascampagne
Deze support actie van de Rabobank heeft onze vereniging in
2021 € 609,92 opgeleverd, een fantastisch resultaat ook al
was dit wat minder dan vorig jaar ( € 741,39 ). Dat we die
opbrengst niet zouden halen was wel te verwachten omdat de
Rabobank afgelopen jaar in totaal wat minder budget voor
deze actie beschikbaar stelde. Er waren 48 stemmen op de
Vogelvereniging Westland uitgebracht. Al deze stemmers:
Hartelijk dank.

Jaarverslag ledenadministratie
We starten het verenigingsjaar 2021 met 152 leden.
Gedurende het jaar hebben 8 leden hun lidmaatschap
beeindigd:
• R Pijnaker
• G Smit
• M Barendse
• H A Overkleeft
• J J Voois
• C van Aken
• P van der Hoeven
• N van Haasteren
Is er 1 lid overleden:
•

Leen de Wilde

En hebben we 14 nieuw leden mogen verwelkomen:
• A.G. Berendse
• E Starre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
In 2021
•
•
•
•
•

F de Groot
J.C. van Es
R.J,J. Nottet
J.H. Noordam
E Rietveld
A. Fonville
J.G.F. van den Berg
T.M. Van der Caaij
E.A. de Zwaan
S.M.W. van Es (jeugd)
J Overtoom
R.A. Blokland

hadden we 5 jubilarissen:
Leo van der Sande
60
Nico van Dijk
25
Kees de Haas
25
Anton van der Hout 25
Ron Verkade
25

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Ron de Kleijn
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bondslid
bondslid
bondslid
bondslid
bondslid

NBvV
NBvV
NBvV
NBvV
NBvV

Contributie betaling verenigingsjaar 2022
Het nieuwe jaar komt er alweer aan en dat betekent ook een
nieuw verenigingsjaar. Dit houdt in dat betaling van de
contributie voor de Vogelvereniging Westland weer in beeld
komt. Enkele leden hebben al betaald, waarvoor dank. De
contributie voor 2021 bedraagt net als vorig jaar €37,-.
Jeugdleden betalen de helft.
Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte (€22,-)
afgedragen aan de NBvV. Daarvoor krijgt u iedere maand het
vogelblad Onze Vogels toegezonden, tevens geeft de NBvV u
daarvoor de mogelijkheid ringen te bestellen om uw jonge
vogels mee te ringen.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor de
contributiebetaling
Als u geen machtiging hebt afgegeven voor het betalen van
uw contributie wordt u vriendelijk verzocht dit in de maand
januari over te maken. Dit kan naar:
NL97 RABO 0311 7363 27
t.n.v. Vogelvereniging Westland
Daarmee bespaart u de penningmeester het versturen van de
nodige mails en brieven. Leden die 31 januari nog geen
contributie betaald hebben krijgen alsnog per email of per post
een factuur, afhankelijk van wel of geen email adres,
toegezonden.
Leden die wel een machtiging hebben afgegeven voor
de contributiebetaling
Voor de leden die een machtiging hebben ondertekend geldt
dat het lidmaatschapsgeld rond 22 januari 2021 van uw
rekening wordt afgeschreven. U hoeft dus zelf niets te doen.
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De (nieuwe) contributies zijn als volgt:
Volwassenen
€ 37,00
Jeugdleden (6 t/m 17)
€ 18,50
Gastleden
€ 22,50
Alvast bedankt voor uw medewerking de penningmeester:
Jos van der Knaap

Waarom lid worden
•
•
•

•
•
•

Iedere 2de of 3de donderdag van de maand (voor zover mogelijk)
met uitzondering van juni t/m augustus houden wij clubavonden
in gebouw “Hof van Heden” Dijkweg 20 te Naaldwijk.
Wanneer u lid bent van een bij de NBvV aangesloten vereniging
kunt u ringen voor de vogels, die u zelf heeft gekweekt, verkrijgen.
+/- 8 x per jaar ontvangt u via de mail onze digitale nieuwsbrief
en 2x per jaar een boekje van Vogelvereniging Westland met alle
wetenswaardigheden over onze hobby: vogels houden en met
vogels kweken.
12 x per jaar ontvangt u het rijk geïllustreerde bondsblad “Onze
Vogels” met veel informatie over het houden en kweken van
vogels.
In november, week 47, houden wij onze jaarlijkse tentoonstelling
waar elk lid zijn of haar gekweekte en/of aangekochte vogels kan
tentoonstellen.
Het lidmaatschap geeft tevens het recht tot deelnemen aan de
jaarlijkse districtstentoonstelling in de maand december, en de
landelijke tentoonstelling van de NBvV in de maand januari.
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Aanmeldingsformulier “Vogelvereniging Westland”
Onderstaande in zijn geheel invullen en opsturen naar de
ledenadministratie (email: kleijn@kabelfoon.nl).

Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail

:
:
:
:
:
:

_____________ Voorletters : _____
_____________
Man
Vrouw
______________________________
__________ Woonplaats: _________
_____________
_____________

Bent U reeds lid van een andere vogelvereniging?
Nee
Ja, namelijk vogelvereniging: ________________
Zo ja, wilt u dan gastlid worden
Huidig kweeknummer : __________
MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij verleen ik: (zie boven staand), tot wederopzegging een
machtiging aan de Vogelvereniging Westland om eenmaal per jaar
in de maand januari het door de jaarvergadering vastgestelde
contributiebedrag af te mogen schrijven van mijn rekening.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet
akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar
giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten
boeken.

IBAN rekeningnummer
Ten name van

: _________________________
: _________________________

Afschrijving
: Begin januari van ieder jaar.
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de regels van het
machtigen.

Datum
Handtekening

: __-__20__
:
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Ringen
In het maart nummer zit al weer het bestelformulier om ringen
te bestellen. Ringen voor Europese cultuurvogels en
beschermde vogels kunnen alleen worden besteld door het
volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. Daar
moet ook de Latijnse 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.
Prijzen van de ringen (per stuk)
Gekleurde ringen
Volledig (binnen en buiten) gekleurde
ringen
Gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels1
Volledig (binnen en buiten) gekleurde
ringen voor Europese cultuurvogels en
beschermde vogels1
Aluminiumkleurige ringen
Roestvrij stalen ringen

Minimum
aantal
10 stuks
10 stuks

Leden

10 stuks

€ 0,35

10 stuks

€ 0,50

10 stuks
5 stuks

€ 1,00
€ 2,00

€ 0,25
€ 0,40

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.
Voor elke ringenbestelling wordt per kweker €3,00 (voor
spoedbestellingen €4,50) administratiekosten in rekening
gebracht2. Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en
Europese
cultuurvogels/overige
beschermde
vogels
GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten
à €3,00 verschuldigd.
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1. Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring.
2. 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.

De ringenbestelformulieren zijn te downloaden van de site
van de bond www.nbvv.nl.
Bestelperiodes
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede
planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te
bestellen die u nodig heeft.
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

1
2
3
4

Bestelperiode

uitlevering na

1 april - 15 mei
16 mei - 30 september
1 oktober - 31 januari
1 februari - 31 maart

1 oktober
15 december
1 april
15 mei

Gekleurde ringen.
De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een
geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door
middel van laser ingebracht. Voor de komende jaren zijn de
kleuren:
2018/24 – Rood
2019/25 – Zwart
2020/26 – Groen
2021/27 – Violet
2022/28 – Bruin
2023/29 – Blauw
Johan Koppert
Monsterseweg 128
2685 LL Poeldijk
Tel. 06-81121961 (na 17 uur)
(e-mail adres) johankoppert@hotmail.com
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Jaarverslag ringencommissaris
Een overzicht van de bestelde ringen van het afgelopen jaar
en het jaar daar voor.
2021
Bestelronde
Bestelronde
Bestelronde
Bestelronde

Aantal bestellingen
1
2
3
4

23
36
25
8

2150
2270
2030
430

8

240

100

7120

Spoedbestellingen
Totaal

2020
Bestelronde
Bestelronde
Bestelronde
Bestelronde

Aantal ringen

Aantal bestellingen
1
2
3
4

Spoedbestellingen
Totaal

Johan Koppert
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Aantal ringen

20
30
32
6

1855
2240
1020
290

9

170

97

5575

Jaarverslag secretaris
Dit afelopen jaar (2021) stond nog steeds in het teken van
Corona. In het begin van het jaar konden we geen activiteiten
organiseren. Maar met de komst van het voorjaar werd het
mogelijk om je te laten vacineren. Toen de vactinatie
campange eenmaal aan de gang was konden we steeds meer
gaan doen. Het werd zelfs weer mogelijk om aan vakanties te
denken. Voor de vogelvereniging werd de eerste bijeenkomst
weer gehouden in juni, de uitgestelde jaarvergadering.
Zou het dan toch nog goed komen.
Na de goed bezocht tafelkeuring in september, samen en bij
de Maaslandse vogelvereniging. En weer een gezellige
ledenavond met vogelquiz, zijn de voorbereidingen voor de
jaarlijkse TT werden weer opgestart. Deze is uiteindelijk ook
doorgegaan, met wel wat beperkingen. Die ons weer opgelgd
werden door steeds maar stijgende Corona cijfers. Na de TT
ging Nederland weer in een gedeltelijke lockdown, en werden
verdere activiteiten weer gecanceld.
In 2021 werd het bestuur gevormd door:
Jan van Wingerden
Voorzitter
Jos van der Knaap
Penningmeester
Ed Wubben
Secretaris
Ron de Kleijn
Ledenadministratie
Koos van der Salm
Pr en Materiaal commissaris
Johan Koppert
Ringencommissaris
Het bestuur is ondanks alle beperkingen toch nog 5 keer bij
elkaar gekomen.
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Hadden we de volgende ledenavonden gehad/gepland:
09-01-2021
18-02-2021
18-03-2021
15-04-2021
20-05-2021
17-06-2021
04-09-2021
09-09-2021
28-10-2021
16-12-2021

Feestavond (GECANCELD)
Jaarvergadering (GECANCELD)
Ledenavond (GECANCELD)
Ledenavond (GECANCELD)
Ledenavond (GECANCELD)
Extra ingeplande ledenavond.
De uitgestelde jaarvergadering.
Tafelkeuring.
Ledenavond met een vogelquiz
Wat gaan we met de TT doen?
Ledenavond inschrijving TT
Ledenavond (GECANCELD)

Op 12 juni hadden we ons jaarlijkse zomeractiviteit.
Tenminste dat was weer het idee, maar ook deze kon weer
niet doorgaan.
In week 47; 22 t/m 27 november hadden we weer onze
jaarlijkse vogel tentoonstelling/show, dit was onze 5de TT.
Er werden door 40 inzender 519 vogels ingeschreven.
Het bondskruis werd gewonnen door Jaap van der Starre
met een Halsbandparkiet turquoise grijs man van 95 punten,
Welke ook nog voorzien was met een ring met volgnummer 5.
De coordinatie van de TT was in handen van Gerard Storm.

De nieuwsbrieven werd verzorgd door Leo de Wilde en Sjaak
Verbeek (welke het stokje van Leo heeft overgenomen).
De verzending van de papieren versie van de nieuwsbrief werd
verzorgd door Aad Kester.
De website werd verzorgd/beheerd door Henk Berendse.
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Tenslotte bedanken wij alle adverteerders, die ondanks alles
ons blijven steunen.
Met dit jaarverslag wordt het verenigingsjaar 2021 afgesloten.
Ed Wubben

Jaarverslag Penningmeester
Tijdens de jaarvergadering zullen de cijfers worden
gepresenteerd en uitgelegd.
Ook de kascontrole zal dan hun op/aanmerkingen geven.
Jos van der Knaap

Jaarverslag materiaalcommissaris
Al het materiaal ligt na de TT weer netje opgeslagen.
Met de huidige TT zien we een verschuiving naar minder grote
vogels en meer kleinere. Dit heeft tot gevolg dat we moeten
gaan kijken of we hiervoor nog extra stelling materiaal moeten
gaan regelen. In de afgelopen periode is het stelling materiaal
van Aves Domestica uit Rijswijk overgenomen.
Koos van der Salm
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Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van
bestuursleden aftredend:
•
•

aftreden

zijn

de

volgende

Ed Wubben
Koos van der Salm

Ed heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Koos is wel herkiesbaar, maar dan wel voor 1 jaar. Alvast
bedankt hiervoor.

Artikel 12 huishoudelijk reglement:
Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten
worden voorgesteld voor de functie van bestuurslid. Deze
dienen 2 jaar lid van de vereniging te zijn. Kandidaatstelling
moet schriftelijk plaatsvinden en wel tenminste 14 dagen voor
de leden- of jaarvergadering. De kandidaatstelling moet
vergezeld gaan van een verklaring van de betrokken
kandidaat dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
Indien de kandidaatstelling door de leden geschiedt, zal dit
door ten minste 5 leden moeten zijn.
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District show Z-H
Ook deze is het afgelopen jaar weer niet doorgegaan.

Nederlands Kampioenschap 2021
Ook deze is niet doorgegaan.

Weetjes
Bezoek ook eens onze website.
www.vogelverenigingwestland.nl

Het District Zuid-Holland heeft ook zijn eigen website.
Hier is veel informatie over de verenigingen en over het
district zelf te vinden.
https://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl/
Via deze site is het wel makkelijk om zaken over ons destrict
te weten te komen, ook zijn hier vele handige links naar
bijvoorbeeld de websites van alle verenigingen van het
district. Als ook naar “Stichting Districtsshow Zuid-Holland”
(SDZH).
Kortom ook zeker eens een bezoekje waard.
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