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Oprichting 1 januari 2018  

Voorheen:  

 Westlandse Vogel Vrienden 

  De Edelzanger  

 De Liervogel  

Nieuwsbrief 

Programma 2022 

19 mei  Verenigingsavond Hof van Eden Alex de Graaf 

3 september Tafelkeuring  Maaslandse Vogelvereniging 

20 oktober  Verenigingsavond Hof van Eden 

 

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. 

Notulen ledenavond 21-4-2022 

Koos opent de avond door een ieder hartelijk welkom te heten. Er zijn 33 leden aanwezig. Er 
zijn 3 afmeldingen binnengekomen. 

Gebouw De Haven in Monster is gereserveerd voor de TT in week 47. 
Jos van der Knaap heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Peter Barendse, voor het 
financiële gedeelte van de vogelvereniging moet u vanaf nu dus bij hem zijn. 

Op 11 juni heeft de vereniging haar zomeractiviteit. Wat het wordt weten we nu nog niet, wel 
dat we de dag afsluiten met een BBQ. In de komende nieuwsbrief zal het programma bekent 
gemaakt worden. Men kan zich deze avond wel alvast opgeven, dit kan bij Aad Kester. 

De ringenbestelling is veranderd, ieder lid kan nu voor zichzelf ringen bestellen bij de N.B.v.V. 
Er zijn geen bestelrondes meer, de levertijd is nu in principe zo’n 6 weken. Het is wel zo dat 
de ringen van 2023 niet voor 1 oktober 2022 geleverd mogen worden. Ringen bestellen kan 
alleen digitaal, het computerprogramma dat daarvoor gebruikt wordt is heel gebruiksvriende-
lijk. Op de site van de N.B.v.V. staat uitgebreide voorlichting hoe ringen te bestellen in de 
nieuwe situatie. Mocht het toch niet lukken ringen te bestellen kunt u alsnog aan de ringen-
commissaris vragen u daarbij te helpen. 

Dan krijgt Jurgen Boesveld, de spreker van deze avond, het woord. Hij heeft een quiz         
gemaakt met 40 vogelfoto’s. Aan de leden de vraag om de juiste naam van de vogel op te 
schrijven, met indien van toepassing de juiste kleurslag en het geslacht. Er zaten wel een paar 
verraderlijke bij zoals de bijna witte diamantvinken die er, op de foto, net als witte             
zebravinken uitzagen. Na de pauze had hij nog wat andere vogelfoto’s waarover gesproken 
kon worden, jammer genoeg niet zoveel. Dit kwam omdat zijn computer recent gecrasht was 
waardoor hij veel foto’s kwijt geraakt was. Het werd dus niet laat, voordeel daarvan was dat 
er nog genoeg tijd overbleef voor de leden om onderling wat ervaringen uit te wisselen. 
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Van de Voorzitter:  

Vogel vrienden, deze keer een voorwoord van mij. 

De laatste berichten over onze voorzitter zijn positief te noemen. Hij hoopt over ongeveer 3 weken 
weer een heup te hebben waar je mee kan lopen. Jan van ons alle sterkte in deze periode en     
succes met het verdere herstel. 

Wat betreft de laatste leden avond vond ik het jammer dat de heer Boesveld niet wat meer foto’s 
bij zich had. De reden was dat zijn computer op het laatste moment gecrasht was en hij daardoor 
moest improviseren. Volgende keer beter, maar er werd nog even gezellig nagepraat over vogels. 
Dat is op een ledenavond ook belangrijk om nieuwtjes uit te wisselen met elkaar. 

Donderdag 19 mei zal Alex de Graaf een lezing houden en dan hopen wij jullie weer te zien. 

Op zaterdag 11 Juni willen wij als vereniging een leuke dag voor de leden organiseren. Eerst was 
het plan om te gaan fietsten en varen maar dat was voor onze voorzitter nog een brug te ver. Na 
lang wikken en wegen, want het is niet eenvoudig om wat te organiseren in deze tijd van        
overvloed. 

Maar we denken toch dat we wat gevonden hebben wat interessant en gezellig is. Het programma 
komt in de nieuws brief te staan waarna je je kan opgeven bij Aad Kester. Daar kan je ook terecht 
voor verdere informatie over de zaterdag 11 juni. 

Allereerst hoop ik op een grote opkomst op 19 mei met Alex de Graaf. 

En daarna op 11 juni om met vele leden en partners er een gezellige dag van te maken. 

Met vogel groeten Koos. 

 

De voorzitter is geopereerd en heeft ook deze keer geen 

voorwoord. 

Vanaf deze plaats wensen wij hem een spoedig herstel. 

Adverteerders en sponsoren, 

Er zijn enkele adverteerders die hebben aangegeven dat zij vanaf dit jaar niet meer zullen      
adverteren in de TT-catalogus. Dit betekent dat er ruimte vrijkomt voor nieuwe adverteerders. 
Kent u iemand of een bedrijf wat mogelijk bij de Vogelvereniging zou willen adverteren, neem 
dan contact op met een van de bestuursleden. Adverteren in de catalogus kan al vanaf € 25,- 
ook zijn er nog mogelijkheden in de nieuwsbrief of op de website. 
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Uitnodiging voor het jaarlijkse uitje met partner, van de Vogel Vereniging Westland. 

Dit jaar geen eigen bijdrage maar kosten voor VVW. 

Op zaterdag 11 juni starten we om 13.00 uur bij Leen en Jo Rodenburg  

Galgeweg 47,  2671 MT  Naaldwijk 0174-515337 

Vandaar gaan we met auto’s naar het Westlands Museum Middelbroekweg  154 

Ontvangst met koffie/thee en een heerlijke appelpunt. Vervolgens krijgt u een rondleiding waarin u 

de historie van de streek uitgelegd krijgt.  

Werkelijk prachtig is de historische tuin, waar u zich in een andere tijd waant.  

Het geeft perfect een tuinbouwbedrijf weer van de eerste helft van de vorige eeuw.  

 

 

 

 

 

Een heel leuk onderdeel van uw bezoek is de demonstratie klokinkopen, waarbij u zelf als koopman/

vrouw aan de slag kan. 

Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken en eventueel 

verse (vergeten!) groenten uit de museumtuin kopen. Heerlijk om daarmee thuis te 

gaan kokkerellen.  

14.00 uur : aankomst bij het Westlands Museum 

14.10 uur : koffie/thee met appelgebak  

14.45 uur : rondleiding (in groepen van 10-20 personen) 

15.45 uur : nog even op eigen gelegenheid het museum in  

16.30 uur : Terug naar de Galgeweg  

17.30 uur Borrel en huldiging jubilarissen door Bas van Driel van de NBvV en aansluitend de BBQ.                                                                                                               

Opgeven voor 20 mei :   voor Museum en/of BBQ  en alleen of met 2  bij  Aad Kester          
mob : 06-23636401 of aadkester@caiway.nl 

mailto:aadkester@caiway.nl
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Ringen  

U kunt uw ringen vanaf nu digitaal bestellen en betalen via de website van de nbvv 

www.ringennbvv.nl  u krijgt de ringen dan thuis gestuurd. Voor ronde 1 vanaf 1 oktober. als u na 1 

oktober besteld ontvangt u ze binnen 6 weken. Ook spoedbestellingen voor kweekjaar 2022 kunt u 

digitaal bestellen. Als u niet in de mogelijkheid bent om via internet ringen te bestellen, en in uw om-

geving is er ook niemand die de mogelijkheid heeft dan kunt u contact met mij opnemen. 

LET OP: PER 1 APRIL 2022  

WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  

De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar daarnaast komt er 

iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieuwe leverancier getekend en zullen 

er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen worden die niet uit hun eigenproductielijn komen. Wat 

betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productielijn stilgelegd gaat worden is 

er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het moet, de andere kant omdat wij als 

NBvV nog meer service willen bieden en daarbij het werk van de ringencommissaris willen verlichten.  

Wat gaat er gebeuren?  

1. Elk lid van de N.B.v.V. kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. U ontvangt 

een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld hebt.  

2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook bestellen afleverdatum.  

3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd).  

4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk.  

5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De verzending 

wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé volgen.  

6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1e levering zal per  

1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar (dit is internationaal afge-

sproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen binnen een maand na bestelling.  

7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel mogelijk vermeden te 

worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 dagen uit te leveren.  

8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening worden gebracht, 

exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een prijsverhoging van €0,05 cent per 

ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volle-

dig geanodiseerde ringen werd 0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen  

€ 0,40 euro per stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. Grote blanken alumi-

nium ringen € 1,00 per stuk. De administratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedra-

gen (dit omdat er door de leden nadrukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen 

bezorging gevraagd wordt - hetgeen natuurlijk duurder is). (prijzen onder voorbehoud)  

Wat krijgt u ervoor terug?  

• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling.  

• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd.  

• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer).  

• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd.  

Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  

De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol.  

Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de leden zegt vergeet 

niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die niet zo handig met een computer 

zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te bestellen.  
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