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50 jarige leden:  T. Kamphuis en F. Sanders

MEDEWERKERS:
Ringencommissie:  F. Sanders  Wilgenlaan 18  0546-573957

Ereleden:   J. Maathuis en F. Sanders    

Wilt u de nieuwsbrief van de bond lezen ga dan naar de site van de NBvV   

    

   

CONTACTPERSONEN:

 

Bij de bond ingeschreven onder verenigingsnummer W25 

Europese cultuurvogels  R. Woudenberg    0548-518309

    Bankrelaties "Vogelvreugd" 

Redactie en typewerk wordt verricht door J. Beverdam
REDACTIE VOGELVREUGD:

    H. Oude Breuil     0546-571975
Parkieten:   H. Oude Breuil     0546-571975

Kanaries :   G. Gierveld  Europaring 7  0546-574028

 

DIVERSE MEDEDELINGEN:

Tropen   :   F. Sanders  Wilgenlaan 18  0546-573957

    t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd   
   

    H. Nijsink  1e Esweg 69  0546-575963

Contributies:    Vooruit te voldoen voor een heel jaar.
Seniorleden      € 35,-- per jaar.  
Jeugdleden t/m 16 jaar  € 15,-- per jaar. 
Verenigingsleden    € 25,-- per jaar. 
    contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso geïncasseerd.

    Rekeningnummer: NL56RABO035.48.53.759

VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN CLUBBLAD VOORJAAR 2019 

Nieuwe leden;  P.Pleijsier   Wierden
   E. Munsterman   Almelo

   G.J.J. Hurenkamp   Apeldoorn
   G. Grouve   Enter
   S. Breukelman   Wierden
   J de With   Almelo
   H. Kreijkers    Rijssen

Ledenmutaties:  Naam;    Plaats;

bedankt als lid:  T. Egberts   Wierden

   D van Dijk   Wierden
Afgemeld als lid;  J. Geerlings    Wierden

   Kruissteenweg 128, 7642VS  Wierden
Verhuisbericht;  H. Nieuwenhuis 

Overleden;  R.H. Jannink   Wierden
   Klaas van Engen 
( Klaas was geen lid meer maar wij vermelden het toch maar)
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Van de voorzitter

Prijswinnaars C.O.M. Zwolle 2019 Gerrit Gierveld

Maar nu het nieuwe jaar 2019 wat voor ons ligt: 

Afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor het bestuur, maar uiteindelijk kwam alles toch goed.

We hebben meerdere locaties bezocht, maar nog niet naar onze tevredenheid.

We hebben een mooie TT gehad, al was de kantine niet zo als we gewend waren.

Helaas hebben enkele leden bedankt als lid, dit waren geen leden die meededen aan de TT.

De vergaderingen blijven nog in de Duiventil, voor de TT moeten we op naar een nieuwe     locatie.
In januari heb ik een gesprek gehad met Burgemeester Robben en een ambtenaar van de 
gemeente.

Activiteiten: Het bezoek bij de eierzoek wedstrijd, fietstocht, bowlen werd matig bezocht, willen 
we deze activiteiten nog verder voortzetten dan moeten er meer dan 25 personen aanwezig zijn 
anders heeft het geen zin!

Beste Leden,

De vergaderingen, lezingen en tafelkeuring worden goed bezocht.

Ik wens jullie allen een goed kweekseizoen voor komende TT 2019.

Voorzitter
J. Maathuis

1e enkeling 94 pnt 
1e enkeling 94 pnt

1e stam 372 pnt

   2e enkeling 93 pnt
2e enkeling 93 pnt 

3e stam 368 pnt 
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Prijswinnaars C.O.M. Zwolle 2019 R. Krommendijk

D. FokkertF. Sanders

J. Beverdam

1e stam 375 pnt

   1e stam 370 pnt
1e enkeling 93 pnt
2e enkeling 92 pnt  

1e enkeling 93 pnt
3e enkeling 91 pnt  

1e stam 366 pnt
   3e stam 363 pnt

1e enkeling 94 pnt

T. Kamerink   
2e stam 376 pnt
2e stam 364 pnt

2e enkeling 91 pnt
H. Boertien   

3e stam 364 pnt.
J. Boertien  

3e enkeling 92 pnt.
M. Wekamp   

3e enkeling 92 pnt.



VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN CLUBBLAD VOORJAAR 2019 

Notulen jaarvergadering

Afw mkg; J. Welmers, J. Boertien, T. Veldhuis, E. Munsterman, G. Heuver, H. Spenkelink.

Notulen leden jaar vergadering 5 februari 2019
Aanwezig waren 21 leden en 7 bestuursleden.

VERSLAG KASCONTROLE;

Jan Jansen vraagt waarom begroting 2018 sponsoring TT afwijkt €800,- t.o.v. €100,-? Atnw penningmeester, heeft te maken met 
ingeschatte baten uit verleden tijdens grote show maar helaas is er weinig extra sponsorbijdrage bijgekomen.

15 mei lezing R. Krommendijk over zijn ervaring tijdens C.O.M. Italie.

5 VERSAG VD PENNINGMEESTER;

7 PAUZE

VERSLAG SECRETARIS;

De penningmeester deelt mee dat de vooruitzichten voor 2019  €100,- negatief zijn en dit heeft te maken met waarschijnlijk 
teruglopende adverteerdersopbrengsten.

Kascommissie; Huub Spenkelink blijft en Hans Oude Breuil  meldt zich voor de komende twee jaar

23 juni naar Johan Engberst geweest. Mooi om te zien en gezellig.

4 september bespreking meegebrachte vogels.

8 VERKIEZING 

Jan Jansen vraagt hoe het zit met de kosten website; registratiekosten en onderhoudskosten? Antw penningmeester; dit zijn 
terugkerende kosten waar wij niks aan kunnen veranderen.

Marcel Schuurman geeft namens de kascontrole aan dat alles zag er netjes en verzorgd uit en de kas is goedgekeurd, koste wel een 
paar avonden om alles door te nemen. Applaus penningmeester voor het afgelopen jaar.

Bert Koekkoek deelt de formulieren uit waarop de baten en lasten staan van het afgelopen jaar.

Is terug te lezen in het volgende clubblad.

VERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE;

6 DECHARGE BESTUUR 
Geen op af aanmerkingen en bestuur mag doorgaan.

Bestuursverkiezing; Bert Koekkoek, Gerrit Gierveld en Tom Kamerink zijn weer herkozen voor de komende 3 jaar.

Rouwkaart R. Jannink.

 
Rabobank clubkas is aangemeld en komt in cluborgaan.

4 MEDEDELINGEN

Geen opmerkingen.

Hoe verder met onderlinge TT? Samitex is goed afgehandeld en de voorzitter heeft een gesprek gehad met de gemeente 
burgemeester en wethouder over beschikbare ruimte voor een te houden TT. Er ligt zo geen passende oplossing maar ze komen 
erop terug.

Theo Kamphuis geeft aan dat als er voldoende deelname is in juni mag de BBQ bij hem in de schuur worden gehouden.
Henk Boertien is districtskampioen geworden met een satinet wit 94 punten waarvoor applaus.

24 september tafelkeuring mag weer gehouden worden bij garage Zwijnenberg.

                       
1 OPENING

2 NOTULEN VORIGE VERGADERING

De voorzitter opent de vergadering en vraagt iedereen te gaan om een minuut stilte te houden voor Roelf Jannink die is overleden.

3 INGEKOMEN STUKKEN
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Notulen jaarvergadering

11 RONDVRAAG

· Hans Huuskes had graag gezien dat er een werkboek komt waar in staat van A tot Z hoe alles geregeld is wat de taken zijn   
van iedereen. Risico nu is dat als er iemand uitvalt er een probleem kan ontstaan over bijvoorbeeld vloerbedekking!!

Roelf was een trouw lid van onze vereniging en een man die altijd klaar stond voor de vereniging als het gaat 

Heeft u voor ons gestemd tbv de clubkas campagne?

Bedankje namens Johan Brunsman:

Johan Brunsman. 

Bestuur en leden Vogelvreugd.

· Keurig voor elkaar, mooi show en alles zag er goed verzorgd uit.

· 

Johan wil de vereniging bedanken voor de mooie attentie en kaart namens de leden die hem een warm hart toedragen.

· René Krommendijk geeft aan dat ondanks het probleem met locatie en korte termijn planning er een mooie show is 
neergezet en het was ook nog eens gezellig.

· Jos ter Haar geeft aan dat er zaterdag een vogelopkoper bij Obie komt.

· Goede show lekker gezellig twee prachtige zalen al was het druk tijdens de opening.

· Johny Jansen dat het woord vogelshow niet erg toepasselijk is geweest, het was meer voor de liefhebbers en niet echt voor 
sponsoren en bezoekers. Even discussie geweest en samen zoeken naar nieuwe locatie en bekijken of hier het show 
element er weer bij gehaald kan worden.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.

Bedankt voor de steun die ik mocht ontvangen.

9 TERUGBLIK REGIOTENTOONSTELLING;

· Gerrit Gierveld vraagt of er problemen zijn met de ringen ? anders graag  melden zodat het bij de bond bekend word.

In Memoriam;

Een echte vogelliefhebber!

Roelf Jannink is overleden op 13 januari op een leeftijd van 83 jaar.

Iedereen wel thuis.

om clubbladen maken en rondbrengen, maar ook opbouw tentoonstelling en vogels inbrengen show ect.

Wij wensen de familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Bedankt voor jullie steun!
Met sportieve groet,

Bert Koekkoek
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Verslag activiteitencommissie 2018

23 Juni Johan Egberts.

bezoek te brengen bij Johan Engberts. We werden ontvangen in zijn “kantine” met koffie en krentenwegge. De belangstelling was 
zo groot dat we ons op moesten splitsen in 3 groepen Per groep liepen we mee om zijn vele Europese Cultuurvogels te bekijken. 
Onderwijl konden de wachtenden genieten van een hapje en een drankje. Johan heeft een zeer uitgebreide collectie van deze E.C. 
Vogels. Het was een zeer geslaagde middag.

Helaas kwam de eier zoekwedstrijd en de barbecue te vervallen door te weinig belangstelling.

Activiteiten commissie

Dhr. Krommendijk gaf een lezing met power-point presentatie over de wereldtentoonstelling
15 Mei Lezing R. Krommendijk

Evenals vorig jaar hebben we in groepen een aantal vogels gekeurd en besproken.

      Nederlandse Kampioenschappen N.B.v.V: 

4 September Keuravond

      2020 Vacant 

Wat voor een circus zo'n wereldtentoonstelling is heeft u onlangs in Zwolle zelf kunnen ervaren.
in Cesena in Italië. Hij was hier wereldkampioen geworden met een Catharinaparkiet.

13 April Feestavond werd door het bestuur ingevuld.

Op deze zaterdag zijn we met een behoorlijk aantal leden naar Deurningen gereden om een

Hans Oude Breuil nam de tropen en parkieten voor zijn rekening en de kanaries werden besproken door enkele deskundige 
kanariekwekers omdat Rein Woudenberg helaas verhinderd was. Wat het keuren betreft liepen de punten nog wel wat uiteen en het 
hoe te keuren en hoe een keurmeester er naar kijkt gaf hier en daar nog wel wat discussies, maar daar leren we met zijn allen van. 
Het was toch wel een geslaagde avond en waarschijnlijk gaan we dat nog wel vaker doen. Lekker praten, zeuren en discuseren over 
onze vogels.

Via Bert Koekoek kwam er een verzoek binnen of we in Residencie De Aa wat konden vertellen over onze vereniging en vogels in 
het algemeen. Men speelde daar met het idee om ook hier een voliere met uiteraard vogels te plaatsen. Johan Maathuis en Hans 
Oude Breuil zijn er op dinsdag 12 maart heen geweest en hebben gekeken of daar een mogelijkheid en een geschikte plaats was 
voor zo'n volière. Die is er zeker, mooi binnen de omheining, beschut en uit de wind.

      Overijssels Kampioen Henk Boertien tijdens de 
      districtstentoonstelling in Ommen met een kanarie satinet wit 94 punten

      Om alvast te noteren!!!
      Jeugd ontmoetingsdag Overijssel: 2019 Genemuiden 
      Districtstentoonstelling Overijssel:       2019 Twello (optie) 

Hans verzorgde de informatie over onze vereniging en hield daarnaast een gevarieerde lezing met dia's over vogels. Alle 
aanwezigen vonden het zeer geslaagd en wilden graag dat we nog eens terug kwamen. Johan nodigde de aanwezigen uit om in 
november onze TT te bezoeken.
Helaas konden we niet zeggen waar deze dan wel gehouden zal worden

      2021 Almelo A-15 (optie) 

      2020 09 t/m 12 januari 2021 14 t/m 17 januari 
      COM tentoonstellingen: 
      2020 Portugal Matosinhos 2020 21 t/m 26 januari
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JEUGDONTMOETING 5-10-2019

RINGENBESTELLING 2019

JEUGD ONTMOETINGSDAG te Genemuiden Op 5 oktober 2019 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met 
hun vogels te mogen begroeten in Genemuiden. 

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal ( voor 2020 
geldt dus: NB 20), het kweeknummer en een volgnummer.

WANNEER TE BESTELLEN?

2. Postuurkanarie' s 

Er zijn vier bestelrondes. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk een week voor het a�open van de bestelronde uw opgave in 
zijn bezit heeft.

Ringen die opgevraagd worden voor de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.

JIJ KOMT MET JE VOGELS, TOCH OOK NAAR GENEMUIDEN!!!!

WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?

Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook welkom. JEUGDLEDEN (tot en met 16 jaar) !!!! 

8. Agaporniden 

Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen: 

9. Grote parkieten 
Bij minder dan 3 vogels in een groep, volgt evt. samenvoeging met een andere groep. b. Alleen EK vogels volgens het 
vraagprogramma c. Ben je pas lid of had je nog geen kweeknummer, dan ook OK d. Alleen EK vogels met je eigen kweeknummer e. 
OK volgens het vraagprogramma mag ook bij tropen en grote parkieten f. Geen stellen of stammen g. Niet meer dan 10 vogels h. Je 
moet zelf met je vogels meekomen i. Er zijn kampioensprijzen, 1 e , 2 e en 3 e prijzen beschikbaar. < 3 vogels in een groep een 
kampioen 4-5 vogels in een groep een kampioen en 1e prijs 6-8 vogels in een groep een kampioen, 1e en 2e prijs 9 > vogels in een 
groep een kampioen, 1e , 2e en 3e prijs Daarnaast is er een OK kampioensbeker in de groepen: Kanaries, Kromsnavels en overige. 
Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur beginnen de keurmeesters met de keuring. Voor 
iedere inzender is er een leuke bruikbare herinnering aan deze dag. 

7. Grasparkieten 

De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk.

5. Europese Cultuurvogels 

Elk jeugdlid uit het district Overijssel krijgt een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Vlak voor de jeugdontmoetingsdag krijgt een 
ieder de kooinummers, samen met een routebeschrijving, toegestuurd op je huisadres. 

De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling bestellen ; rechtstreekse contracten van 
afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen 
schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

6. Duiven en grondvogels 

3. Japanse meeuwen /zebravinken 

1. Kleurkanarie 's 

WAAR MOET JE OP LETTEN ??? 

4. Tropische vogels 
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RINGENBESTELLING 2019

De ringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien.

SPOEDBESTELLING

Deze ringen zijn zowel aan de buiten- als aan binnenkant voorzien van een kleurlaagje.

Bij het ringenbestellen is het bedoeling dat het verschuldigd bedrag gelijk en rechtstreeks aan de ringencommissaris betaald word. 
Dus niet via de rekening van de vereniging. Dit is veel te omslachtig en voor mij moeilijk te controleren of alles klopt en betaald is. Ik 
heb voor de ringen een aparte rekening, waar ik de �nanciële kant van de bestelling af kan werken.

De ringencommissaris

Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld 

Spoedbestellingen worden in principe binnen een week nadat opdracht is ontvangen, gefabriceerd en verzonden.

Bestelling na 1 april  altijd  spoedbestelling

Wel moet de ringenbestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.

Twijfelt U over de juiste maat van de benodigde ringen? Via de website van de bond kunt U gebruik maken van VOGELINDEX. U 
vindt hier de gegevens van alle vogels. 

        uitleverdatum na 15 december 20189                      

    Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 31 januari 2020

Deze ringen worden aanbevolen voor de lichtgekleurde vogels.

4e bestelronde   Inleverdatum ringencom. uiterlijk 20 maart 2020

        uitleverdatum na 1 oktober 2019

Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 1 oktober 2019

        uitleverdatum: zodra de ringen gereed zijn

Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen.

De bestelformulieren voor de gewone ringen en voor de Europese cultuurvogels kunt U downloaden via de site van NBVV,of via de 
site www.vogelvreugdwierden.nl   Deze bestelformulieren heb je wel nodig voor het bestellen voor de ringen Voor verdere 
inlichting kijkt men naar de site van NBVV.

De kosten van de ring bij spoedbestelling bedragen de ringprijs + 1 euro per ring extra.

Ook kan men bij moeilijkheden bellen met de ringencommissaris, 0546-573957.

3e bestelronde   Inleverdatum ringencom. uiterlijk 25 januari 2020

2e bestelronde   Inleverdatum ringencom. uiterlijk 25 september 2019     

Voor nieuwe leden die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen 
toegekend, geld eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Dit moet wel binnen 3 mnd na toetreding

        uitleverdatum na 1 april 2020

Voor kweekseizoen 2019 worden  groen  gekleurde ringen uitgeleverd.

        uiterlijk 15 mei 2020

NIEUWE LEDEN

GEKLEURDE RINGEN

    Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 30 maart 2020

Betaling ringenbestelling 

Voor diegene, die de betaling per bank wil doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen.

DE BESTELRONDES .
1e bestelronde:    Inleverdatum ringencom.  uiterlijk 10 mei 2019
    Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 15 mei 2019     
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RAYON “REGGE en VECHTSTREEK“

Secretariaat: Akkerwinde 1 7443GZ Nijverdal Tel :0548 – 612006
Nijverdal , Maart 2019 Notulen van ledenvergadering gehouden op 4 maart 2019.

plotseling is overleden Mail afd. Dedemsvaart met secretariaatswisseling...
mee mag doen met regioshow Mail afd, Hardenberg met bevestiging dat de regioshow in 2020

zeer goede resultaten geboekt Allen nog gefeliciteerd.

de�nitief doorgaat. Mail van de afd ERKV Rijssen met een secretariaatswisseling.

van stilte om hen te gedenken.

5.Bestuur mededelingen : Vraag voor 7 okt iemand om een lezing te geven. Er wordt voor gesteld

1.Opening: De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering. Alle afdelingen zijn

de district show .Ook de regioshow zag er goed uit. Ook bij de COM in Zwolle hebben diverse leden
We hebben een aantal mooie tentoonstellingen gezien zowel afdelingsshows en

aanwezig.
2. Terugblik 2018. Helaas zijn er weer leden in 2018 overleden en de voorzitter vraagt een moment

3. Notulen van de vergadering van 1 okt. 2018 worden zonder op- of aanmerking goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken: Mail afd Gramsbergen met de mededeling dat hun voorzitter Albert Lanjouw

12.Om negen uur dertig sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en

.over de zangkanaries waar de dhr. R.Woudenberg nog een antwoordt op zou geven

brainstormen en komt op de oktobervergadering hierop terug..

aangemeld voor deze functie. Dit houdt in dat dhr Hamhuis als a.i. voorzitter blijft zitten.

als ze in de klasse gevraagd worden. Art. 6 i Bijzonder speciale voeding. Dit staat omschreven in

de regioshow We worden met elkaar ouder en de jeugd zie niet veel. Misschien moeten we

Elke keer als er verkiezingen zijn en er wordt een nieuw bestuurslid gevraagd meld zich nooit een

uitleg over het verslag. De kas zag er positief uit.

om Uw naam, woonplaats en telefoonnummer te publiceren in de catalogus.

Door inschrijving voor deze tentoonstelling geeft U de organisatie toestemming om Uw

hadden met het vinden van een locatie .Maar op het laatste moment hebben ze die toch gevonden

12.Rondvraag: De afd. Nieuwleusen vraagt als er vogelgriep uitbreekt gaat dan de show wel door.

behaald. Afd. Wierden bedankt

om dhr Kremer van de afd. Hardenberg te vragen

De regel is behoorlijk versoepelt maar je bent afhankelijk wat het ministerie omdat moment beslist . Afd. Nijverdal vraagt om eens 
een plan op te stellen hoe we in de toekomst alles gaan regelen rond

11. Behandeling concept reglement afd. Westerhaar: Bij art.17 Bij overigen moet vermeld worden OK

7. Jaarverslag van de penningmeester wordt zonder op-of aanmerking goedgekeurd. Hij geeft enig

i.p.v.Vriezenveen welke zich heeft terug getrokken.

Echter hier moest nog wel veel werk verzet worden . De opening was niet zo geweldig, maar de

wenst hij eenieder wel thuis.

6. Jaarverslag van de secretaris wordt zonder op-of aanmerking goedgekeurd. Met een opmerking

verlenen. De afd .Westerhaar zal in Maart 2020 de kascontrole doen.

gezamenlijk een show regelen verenigingen worden steeds kleiner. Het bestuur zal hierover

8. Verslag kascontrole commissie: De afd. Wierden heeft de bescheiden van de penningmeester

9. Bestuursverkiezing: Dhr H Hamhuis is aftredend en niet herkiesbaar . Er heeft zich geen kandidaat

kandidaat het bestuur vindt dit een slechte zaak. Denk er met Uw vereniging maar eens over na.
10. Verslag regioshow afd .Wierden; De voorzitter van de afd. geeft aan dat ze een groot probleem

doelstelling was de vogels en dat zag er goed uit. Ze hebben een positief resultaat

artikel 9 Er ontbreekt nog een art over de privacy wet. Voorbeeld

gecontroleerd . De kas zag er goed uit en er wordt gevraagd de penningmeester discharge te

persoonsgegevens te gebruiken voor administratie en briefwisseling. Tevens geeft U toestemming

De afd. Den Ham/Vroomshoop geeft zich op voor de 2021 (optie)om de regioshow te organiseren.

Secretaris: Jan Scholten
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RESULTATEN 

J Eidhof   Isabel geel intensief  93  1

  Bruin-rood mozaik 1  185  1
  Bruin-rood mozaik 1  90  1

G Gierveld  Bruinpastel wit   91  1

  Isabel pastel wit   364  1

  Sijs wildkleur pop  181  2

  Agaat rood mozaik 2  370  2

  Satinet wit   189  1

  Bruinpastel rood moz 2  363  1

  Satinet wit   370  1

  Putter x kanarie   187  1
  Putter x kanarie   372  1

  Bruin-rood mozaik 2  92  1

  Bruin-rood mozaik 2  367  1

G Altink   Agaat rood mozaik 1  368  1

  Putter x kanarie   94  1

  Agaat rood mozaik 1  185  1

  Isabel wit   183  1

  Isabel pastel wit   91  1
  Satinet wit   368  2

  Agaat rood mozaik 1  91  1

  Isabel wit   91  1

H Boertien  Isabel wit   372  1

  Satinet wit   93  1

  Bruin-rood mozaik 2  185  1

  Bruinpastel rood moz 2  90  1

  Agaat rood mozaik 2  185  2

  Bruinpastel geel schim  90  1

  Isabel pastel wit   183  1

  Rood intensief   92  1

G Rikkert  Geel intensief   368  1

  Rood mozaik 2   372  1
  Rood mozaik 2   185  1

  Wit    94  1

  Geel intensief   94  1

  Geel schimmel   93  1

  Rood mozaik 2   368 2

J Born   Wit    93  2

D ten Voorde  Rood intensief   185  1

  Rood mozaik 2   92  1
R Woudenberg  Bruin-rood mozaik 1  370  1

  Geel schimmel   367  2

  Geel intensief   189  1

R Kamerink  Wit    372  1

  Rood mozaik 1   183  1

E.R.K.V. Rijssen

J Beverdam  Wit    187  1

  Gloster consort schim  90  1

  Geel intensief   93  2

  Gloster consort schim  183  1

  Geel schimmel   187  1

  Elegantparkiet groen pop 91  1

  Cinnamon groen  93  1

  Elegantparkiet groen man 187  1

  Valkparkiet opaline  183  1

  Elegantparkiet NSL ino pop 91  1

  Grijsrug dwergpap. pop  183  1

  Valkparkiet opaline  91  1

  Catharinaparkiet grijsvl EF 185  1

  Agapornis �scheri groen  91  1

  Catharinaparkiet turquoise 91  1

  Turquoisineparkiet groen man 89  3

  Grijsrug dwergpap. man  90  1

  Catharinaparkiet turquoise 183  1

  Oogringdwergpap. pop  183  1
  Agapornis �scheri groen  364  1

  Catharinaparkiet grijsvl DF 91  1

  Oogringdwergpap. man  91  1

  Agapornis roseicollis groen 181  3

R Krommendijk  Catharinaparkiet groen  372  1

  Catharinaparkiet grijsvl EF 93  1

  Valkparkiet wildkleur man 366  1

  Agapornis roseicollis groen 89  3

  Valkparkiet wildkleur pop 91  1

  Valkparkiet lutino pop  181  2
  Valkparkiet lutino man  89  3

  Catharinaparkiet groen  92  1

  Aymaraparkiet   185  1
  Aymaraparkiet   90  1

  Catharinaparkiet groen  181  3

E.R.K.V. Rijssen

  RK papegaaiamadine  360  3

F Sanders  RK papegaai 
  RK papegaaiamadine  183  1

  Bandvink wildkleur  91  1

  Kleur grasparkiet lutino  89  3   
Jannink   Magellaansijs 

  Kleur grasparkiet lutino  183  1 

  RK amadine wildkleur  183  1

  wildkleur man   91  1

  Bandvink geelband  362  2

  Magellaansijs 

T Kamerink  Diamantvink wildkl  93  1

  wildkleur pop   90  1

  amad zeegroen   368  1

  Kleur grasparkiet groen  92  1

D Fokkert  Kleur grasparkiet blauw  91  1
  Kleur grasparkiet violet  183  1
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RESULTATEN 

   Geel intensief   92 B

   Satinet rood mozaik 1  183 G

   Rood intensief   93 Z

   Agaatpastel rood moz 21 81 Z

   Isabelpastel rood moz 2  92 B

   Agaatopaal rood moz 2  91 B

   Rood intensief   187 Z

M Wekamp   Isabel rood mozaik 2  185 G
   Agaatpastel rood moz 1 183 G

   Agaatpastel rood moz 2  93 Z

   Satinet rood mozaik 2  92 B

   Roodstuit parkiet mut  179 Z 

J Brunsman   Bruinpastel rood moz 2  178 B

N Schuurman | JL  Catharinaparkiet groen  183 K             
Catharinaparkiet groen  91 Z

   Agaatopaal rood moz 2  182 G

   Rood intensief   94 K

   Putter x kanarie   185 G

   Rood schimmel   189 K

A Evers    Roodstuit parkiet mut  367 G

   Satinet rood mozaik 2  181 Z

District Overijssel te Ommen
   Roodstuit parkiet mut  91 Z

   Geel schimmel   187 Z

   Putter x kanarie   92 G

H Nijsink   Rood intensief   371 Z

   Putter x kanarie   90 B

   Catharinaparkiet groen  92 K
G Rikkert   Geel intensief   370 Z

   Rood schimmel   94 K

   Bruin rood mozaik 2  91 Z
   Bruin rood mozaik 2  93 G

G Altink    Agaat rood mozaik 2  364 Z

   Putter x kanarie   367 G

Mooiste vogel    J Beverdam  94

Generaal Kamp pigment zonder rood

D ten Voorde   Rood intensief   183 B 

Generaal kamp geel/rood  G Rikkert  649

   J Ballast Rood intensief  187 Z

Mooiste vogel    R Krommendijk  94

Mooiste vogel    T Kamerink  93

R Woudenberg   Bruin rood mozaik 2  364 Z

   Agaat rood mozaik 2  361 B

   Agaat rood mozaik 2  182 B

Mooiste vogel    G Rikkert  94

   G Gierveld / H Boertien  648

Generaal Kamp exoten   F Sanders  643

Generaal Kamp Parkieten   R Krommendijk  649

Mooiste vogel    G Gierveld  94

Wierden Regio. Vervolg

Generaal kamp vetstof wit  R Kamerink  646

   Rood schimmel   372 Z

   Bruin rood mozaik 2  181 Z

   Isabel wit   91 Z

   Satinet wit   183 K

   Rood mozaik 2   185 K
R Woudenberg   Bruinrood mozaik 2  364 K

D ten Voorde   Rood mozaik 2   367 K

   Bruinrood mozaik 2  91 K
   Bruinrood mozaik 1  183 K

H Boertien   Isabel wit   368 K
   Agaatrood mozaik 2  185 K  

   Isabel wit   185 K

   Satinet wit   368 K

M Wekamp   Isabelrood mozaik 1  185 K

   Agaatpastel rood moz 1 183 K
   Agaatpastel rood moz 1  91 K
   Isabel pastel rood moz 1  91 K

   Satinet rood mozaik 2  92 K

   Satinet wit   91 Z

   Isabelrood mozaik 2  374 K
   Isabelrood mozaik 1  91 K

J Jansen   Gloster consort bont  92 B 
   Gloster corona schim  92 K

   Bandvink geelband  366 K

D.Fokkert   Agapornis roseicollis  91 K

   Satinet rood mozaik 2  365 K

F.Sanders   RK papegaai aman zeeg  365 K

   Isabelrood mozaik 2  187 K

   Elegant parkiet   91 Z

   Isabel pastel wit   91 K

   Gloster corona bont  92 B

   Binsen astr bruin pop  91 K

   Kleur grasparkiet lutino  183 K

G Gierveld   Bruinpastel wit   91 K

   Valkparkiet wildkl. Man  183 K
   Valkparkiet opaline  91 K

   Satinet wit   94 K

   Catharina turquoise  2 Z

  Aymara parkiet   91  3

  Stam    372  1

  Stam    368  3
  Enkeling   93  2

   Catharina DFgrijsvleugel  91 K

H. Boertien     94

R. Krommendijk Aymara parkiet   93  1

  Generaal kampioen 651 Z

  Enkeling   93  2

R. Krommendijk Klassement   460 G
GPF VOORTHUIZEN

R Krommendijk   Catharina parkiet groen  374 K

Speciaalclub Drachten

Mondial Zwolle
G.Gierveld  Enkeling   94  1
  Enkeling   94  1

   Aymara parkiet   93 Z

Overijssels kampioen kanaries 2018 
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RESULTATEN 

FEESTAVOND en PRIJSUITREIKING

R.Krommendijk  Stam    375  1

J Beverdam  enkeling   94  1

  Stam    364  2

H Boertien  Stam    370  2

M Wekamp  enkeling   92  3

  enkeling   92  2
F.Sanders  Stam    366  1

J Welmers  Stam    364  3

  enkeling   93  1

  Stam    363  1

  Stam    370  1

D.Fokkert  enkeling   93  1
  enkeling   91  3

T Kamerink  Stam    376  2

  enkeling   91  2

J Boertien  enkeling   92  3

Gerrit Gierveld heeft dit jaar de Fritsbokaal gewonnen en hij 
is Clubkampioen geworden. 

Van harte gefeliciteerd Gerrit.

Dit jaar de feestavond gehouden in de kantine van Blauw 
Zwart, mooie locatie waar het gezellig was die avond.

Een paar rondjes bingo zijn er gehouden onder het genot 
van een hapje en drankje.







Beste leden,

Eieren zoeken 20 april
Zaterdag 20 april 14.00 uur paaseieren zoeken voor de kleine kinderen en voor de leden is er 
voldoende tijd voor een gezellig praatje over de kweek of andere zaken onder het genot van 
een drankje en een eitje tikken Locatie, schuur Theo Kamphuis aan de Zandingsweg Wierden.

U
IT

N
O

D
IG

IN
G

Uitnodiging Lezing 14 mei.
Graag nodigen wij u uit voor een power point presentatie van 
Gerrit Brinkman uit Rijssen die over kleuren, bevedering maar vooral 
over vogels verteld. 

Tijdens deze presentatie is er volop gelegenheid om vragen te stellen 
over bevedering en kleuren.

De avond is op dinsdag 14 mei en begint om 20.00 uur locatie 
Duiventil Anjelierstraat Wierden.

Om alvast te noteren!!
3 september power point presentatie door dhr. G. Kremer.
24 september tafelkeuring bij garage Zwijnenberg.
Namens het bestuur en de activiteitencommissie

VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN CLUBBLAD VOORJAAR 2019 
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Sorry voor het ongemak

1.Opening:

G. v.d. Streek, Hasselt (H22) | R. Rooda, Emmeloord (E19) | M.B. Mulder Oldenzaal ((O05) | R.H. Jannink, Wierden (W25)

Kort verslag van de  districtsvergadering gehouden op 9 april 2019

Bericht van verhindering: Steenwijk S15, Zwartsluis Z12, Bathmen B52 en Olst/ Diepenveen OD01

Vanuit het hoofdbestuur is Albert Zomer deze avond aanwezig als afgevaardigde.

Ze blijven in onze gedachten. We wensen de familie alle steun en sterkte

Mededelingen algemeen:

De notulen zijn in de oktobervergadering door onze districtssecretaris keurig uitgewerkt,  maar op onverklaarbare wijze zijn deze 
compleet van zijn computers verdwenen. Hier valt ook niets meer  in te redden of te achterhalen. Het is dan ook niet anders! Sorry 
daarvoor.  
De notulen van vanavond zijn dan ook concept-notulen en kunnen ter plaatse worden aangevuld en/of gewijzigd.
Gezien de tijd die er  over heen is gegaan (oktober 2018 - maart 2019)  hebben we met elkaar gekeken naar een passende oplossing 
en hebben  de verkorte versie zoals die aan alle verenigingen is gestuurd , met de aanpassingen en aanvullingen die we ons konden 
herinneringen  en de aantekeningen die we nog  hadden,  aangepast en nu als concept- notulen opgenomen in het districtsblad.

U heeft vanavond de afdelingsenveloppe gekregen waarin evt. speldjes zitten voor de jubilarissen binnen uw vereniging. Hier zitten 
nu ook de 50 en 60 jarig jubilarisspelden bij. We hebben binnen het districtsbestuur afgesproken met instemming van de 
bondsraad dat wij als districtsbestuurders niet meer speci�ek naar uw verenging komen voor de 50 en 60 jarige jubilarissen. Alleen 
als we op de avond van de opening aanwezig kunnen zijn bij de aan ons toegedeelde vereniging , gaan wij de spelden  wel 
overhandigen.  Ook zit in deze enveloppe de toestemming voor de tentoonstelling 2019  
Op 5 verengingen na , waarvan ik graag op zeer korte termijn de aanvraag zou willen ontvangen in drievoud met de keurkontracten 
in enkelvoud.  

Zoals gebruikelijk gaan we eerst over tot het herinneren van onze  Overleden leden NBvV district Overijssel die ons sinds de vorige 
vergadering in oktober ontvallen zijn en opgenomen in “onze Vogels”.

Ik wil u ook namens de overige districtsbestuurders weer hartelijk bedanken voor de gastvrijheid tijdens uw tentoonstelling 
afgelopen jaar. t.a.v. Agendapunt 5 en 6. U heeft geen geloofsbrief bij de stukken aangetroffen, omdat we tijdens deze vergadering 
nog niet kunnen stemmen i.v.m. uitstel AV naar later tijdstip,  zie het jaarverslag van de NBvV.

J. Renleo, Twello (T08) | A.A. Kokkelink, Ootmarsum (O34) |  G. Donkervoort, Almelo (A15) | A. Lanjouw, Gramsbergen (G33)
F.A.A. van Elst, Deventer (D01) | F.H. Terhurne, Enschede (319) | L.Hetebry, Witte Paarden (S39) | B. Kerkhof, Delden (A15)

 

J. Jongerius, Haaksbergen (H67) | R.J.F. Westendorp, Haaksbergen (H67)

Op de eerste plaats een welgemeend sorry voor de weergave van enkele onvolkomenheden van de agenda en andere stukken  op 
de site in het districtsblad. omdat de drukker sneller was dan de auteurs.

Agendapunt 13 a toevoegen: bespreken concept tt regelement 2019.
Op dit moment is er nog geen aanmelding voor een districtsshow 2020  bij ons bekend en dus nog vacant, er wordt wel 
binnen diverse besturen  gekeken naar mogelijkheden maar nog niemands heeft zich daadwerkelijk gemeld.  ik heb al wel 
geruchten gehoord dat er evt. bereidheid is bij een vereniging maar die is nog niet bevestigd. De vraag die dan ook nog 
open ligt is : Is er voor 2020 een vereniging die de districtsshow wil en kan organiseren? Anders gaan we deze vereniging 
benaderen! 
Graag binnen 3 dagen (voor vrijdag a.s.) horen we van u !  

Agendapunt 16,staat in agenda fout: bij  2e keer punt 13 moet zijn jeugdontmoetingsdag 2019 Genemuiden
En punt 14 is 17 punt 15 wordt dan 18

DISTRICTSVERGADERING
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2. notulen 9 oktober 2018
           Ik heb een brief binnen gekregen dd 20 maart  van afdeling Dalfsen namens het voltallige afdelingsbestuur van deze   

vereniging, betreffende nalatigheid en  onvolledigheid van de notulen van de najaarsvergadering.
           Hiervoor heb ik  uitleg gegeven wat er mis is gegaan en wil U dan nu vragen om deze notulen die we wel tot onze beschikking 

hebben samen te doorlopen.  We gaan nu blad voor blad kijken en voor zover als mogelijk en waar we nog zaken missen die 
we ons met elkaar nog kunnen herinneren vullen we dan bij deze aan. Op enkele kleine onvolkomenheden na (jaartallen die 
niet goed staan genoteerd) worden deze notulen door de vergadering als correct en volledig geaccepteerd en vastgesteld. De  
Notulist wordt bedankt voor de weergave.

3.      inkomende en uitgaande stukken
         
· Brief afd. Dalfsen betreffend verslag districtsvergadering dd 9 oktober 2018
· Heeten H77 meldt dat ze op 1 maart 2019 bij het 50 jarige bestaan  opheffen te bestaan
· Dedemsvaart wijziging  tt agenda 2020 ipv week 45 nu week 47 tt  

8. Afscheid districtsbestuurder Jacob Hakvoort en Geert Ongena 

· Diverse clubbladen, waarvoor dank 
·  Bestuurs mutaties/  e-mailadressen . 

We kunnen terug kijken op een geslaagd en indrukwekkend evenement.

 7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. 

Jacob heeft 14 jaar als districtsbestuurder meebestuurd en na een korte stop nu weer drie jaar  als 2e penningmeester . Door privé 
drukte heeft hij de beslissing genomen te stoppen, we respecteren dit en willen hem hier voor hartelijk danken. 

 8. mededelingen NBvV 

· Uitgaande:  diverse mails  

Periodiek aftredend en herkiesbaar in 2019: secretaris Jan van Duuren herkiesbaar.  en 2e penningmeester Jacob Hakvoort die niet 
herkiesbaar is. Jan wordt door voltallige vergadering herkozen.  Het districtsbestuur draagt Rick Oudenampsen  als kandidaat voor 
de vacante functie en als opvolger van Jacob.  Reglementair konden tot 31 december 2018 tegenkandidaten worden gesteld door 
de afdelingen. Er zijn geen verdere kandidaten aangemeld. De voltallige vergadering  kan achter deze keuze staan. We feliciteren 
Rick met de toetreding van het districtsbestuur. 

Het organisatiecomité binnenkort zal evalueren. De penningmeester  kan nog geen cijfers geven. deze zijn nog niet bekend en er 
komen nog veel facturen e.d. binnen.

5. Bespreken afdelings- en bondsvoorstellen waren bij  het uitbrengen van de agenda niet bekend vandaar dat we daar niet over 
kunnen stemmen.  Het stembureau zou anders zijn  gevormd door. St Jans Klooster J03,  Steenwijk 1 S15, Steenwijkerwold S39. 
Echter omdat er niet is gestemd zullen deze verenigingen doorschuiven naar de najaarsvergadering om het stembureau te vormen. 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur: hr. Munniksma  en niet herkiesbaar,  Hr. Snijder aftredend en herkiesbaar aftredend en 
herkiesbaar hiervoor heeft u vanavond nog geen  stem kunnen uit brengen omdat bij het bekend maken van de agenda dit nog 
niet bekend was. 

 4. Behandeling jaarverslag en �nancieel verslag N.B.v.V. Het heeft geen zin tijdens de vergadering speci�eke vragen, dan wel 
gedetailleerde uitleg te vragen over het �nancieel verslag van de N.B.v.V. Evt. vragen dient U schriftelijk te stellen aan de 
penningmeester van de N.B.v.V. met name vragen over speci�eke �nanciële zaken waar ook het districtsbestuur geen antwoord 
over kan geven, algemene zaken zijn wel mogelijk om vragen over te stellen. 

Mededelingen N.B.v.V. en terugblik C.O.M, 

· Aanvulling voor tt regelement die inmiddels zijn  veranderd

· Meerdere aanvragen spelden voor jubilarissen en aanvragen voor bijzonder gewaardeerde leden daarover graag even op 
bldz 8 van het districtsblad lezen hoe de procedure is .

         

Geert heeft gedurende de afgelopen drie jaar gefunctioneerd als toezichthouder vanuit de ANBV na de samenvoeging van  beide 
bonden .We willen hem hiervoor hartelijk bedanken.   

DISTRICTSVERGADERING (vervolg)



VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN CLUBBLAD VOORJAAR 2019 

13. uitreiking afdelingklassementprijzen. Zie bijlage.  Gedeelde 3e plaats : W25 Wierden  en O24  Wijhe |  2e plaats O22 Ommen

13a tt regelement

We spreken respect uit voor de vele vrijwilligers. De Mondial is een meerwaarde voor de vogelsport in Nederland geweest. Ook de 
convoyeurs hebben veel goed werk hebben gedaan. Geruchten over diefstal van vogels zijn veelal nergens op gebaseerd.

 TT reglement DTT Twello 1 en 2:  toevoegen : punt 20 wet op privacy en punt 18 moet doorschuiven, staat er niet tussen.  Prijs per 
vogel is met  0,25  verhoogd , maar daarvoor worden de waterglaasjes aangeboden.  Jeugdleden wederom gratis inzenden op 
district  jeugdleden

PAUZE 

10. Bespreking �nancieel verslag districtsfonds Geen vragen en op -en aanmerkingen. 

· Mededelingen district 
· districtsvergadering zal hws 24 september worden  gehouden ipv oktober. 

 12. Terugblik district TT 2018 Ommen , we kunnen terugkijken op een ontzettend mooie show, mooie zaal en ieder was erg 
tevreden, goede show en alles is prima verlopen. Voor herhaling vatbaar, Hierna uitreiking herinneringsstandaard . 

· verplaatsing AV vergadering naar 28 september, agenda is nog niet de�nitief         

Commerciële verkoop van vogels: het was veel werk, maar e.e.a. is goed verlopen. De opslag in campers e.d. was (voor zover 
controleerbaar) ook conform de gestelde normen. Helaas trof men ook een paar handelaren aan die soms lastig in de juiste banen 
te leiden waren, maar het merendeel heeft zich prima aan de afspraken gehouden

11. Verslag kascontrole commissie Dedemsvaart D14, Hof van Twente D29 en  Ens E19. Kasboeken zijn goed bevonden, compliment 
voor de penningmeester.  

 1e plaats  A15 Almelo 1

14 en 15 stemming uitslag daar we tijdens deze vergadering geen verkiezingen hebben vervalt punt 14 en 15

16. jeugdontmoetingsdag 

Afdeling Genemuiden G20  heeft zich aangemeld om de jeugdontmoetingsdag 2019 te organiseren. Alle jeugdleden  krijgen via 
bondsbureau  de inschrijfformulieren en uitnodiging. de volgende gegevens graag aanvullen en vervangen:
De jeugdleden krijgen via het bondsbureau t.z.t. de originele en juiste inschrijfformulieren  toegezonden. 
De dag is in  het verenigingsgebouw d'Overtoom. Grutto 1 te Genemuiden  waar we te gast zijn bij vogelvereniging “Vogellust” uit 
Genemuiden.  INSCHRIJFFORMULIER  voor 16  september 2019 inzenden naar :
   Vogelvereniging “Vogellust”. Genemuiden
  T.a.v. :  Andre van Dijk [h.jvandijk@outlook.com] , mobiel: 06-21946593
  p/a Stuivenbergstraat  64,  8281  EM    Genemuiden

Genemuiden verwacht veel jeugdige leden. 

Afd. Beckum geeft aan dat het goed is om ook bij de DTT aan te geven dat de mogelijkheid van fotograferen aanwezig  i.v.m. de wet 
Privacy . Afd. 343 Vriezenveen vraagt hoe en wanneer er nog wel de mogelijkheid bestaat dat 50 en 60 jarige jubilarissen worden 
gehuldigd  door een districtsbestuurder. Dit alleen als deze op de openingsavond aanwezig is. 

18.Sluiting

17. Rondvraag 

 P.S.  Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement mee te doen. Het wordt een leuke dag !  

Rest mij om u allen namens het overige districtsbestuur te danken voor uw komst.
Harry Oude Vrielink , districtsvoorzitter 

DISTRICTSVERGADERING (vervolg)
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KLASSEMENT VERENIGINGEN

G Rikkert 94    94 93  93  91  281

A.Evers    90 90      90  270

Krommendijk     94 95  93  93  282

R Woudenberg     92 93  92    277

J Jansen       92  92  91  275

Clubkampioen 2018  1 G.Gierveld  1125

   3 T.Kamerink  1104

Naam   Lochem  Su�orf V.veen E.R.K.V Wierden Ommen Modial  Totaal
R. Kamerink 93    92 92    90  277

T Kamerink 92    93 92    93  278

F Sanders 92  94 93 92 91  91  90  278
H Boer�en 93    93 92  94    279

D Fokkert 92    93 93  92  93  279

H Nijsink  93     92  94  91  279

G.Gierveld     94 94  91  94  282

D ten Voorde     93 92  91    276

M Wekamp      93  92  92  277

   2 R.Krommendijk  1118


