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MENU

Deze uitgave is mede mogelijk

Deze uitgave wordt een aantal keren

per jaar uitgegeven. Om u optimaal te informeren

over de activiteiten van Vogelvereniging 

Vogelvreugd te Wierden. 
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J. Maathuis
Wilgenlaan 19
Wierden
T  0546 - 57 43 20
E jbmaathuis@caiway.nl

J. Beverdam
Meidoornaan 14
Wierden
T  06 - 51 86 73 80
E johanbeverdam@hotmail.com

B. Koekkoek
Doornstukke 13
Wierden
T  0546 - 57 54 19
E bkoekkeoek@planet.nl

F. Sanders
Wilgenlaan 18
Wierden
T  0546 - 57 39 57
E sand1321@kpnmail.nl

G. Gierveld
Europaring 
Wierden
T  0546 - 57 40 28
E gierveldgerrit@gmail.com

H. Nijsink
1e Esweg 69
Wierden
T  0546 - 57 59 63
E henknijsink58@gmail.com

T. Kamerink
Sluizendijk 7
Wierden
T  06 - 55 92 12 59
E mts.kamerink@hetnet.nl
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Ereleden: J. Maathuis en F. Sanders    |  50 jarige leden: T. Kamphuis

MEDEWERKERS:
Ringencom.    : F. Sanders Wilgenlaan 18  573957
Materiaal beh.: vacant
 
CONTACTPERSONEN:
Kanaries :   G. Gierveld  Europaring 7  0546-574028
    H. Nijsink  1e Esweg 69  0546-575963
Tropen   :   F. Sanders  Wilgenlaan 18  0546-573957
    H. Oude Breuil     0546-571975
Parkieten:   H. Oude Breuil     0546-571975
Europese cultuurvogels  R. Woudenberg    0548-518309
 
REDACTIE VOGELVREUGD:
Redactie, lay-out, en typewerk wordt verricht door M. Schuurman, J. Beverdam,

DIVERSE MEDEDELINGEN:
Bankrelaties "Vogelvreugd" t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd, Doornstukke 13, Rijssensestr. 8, Wierden
    Rekeningnummer:    NL56RABO035.48.53.759
    Contributies:   Vooruit te voldoen voor een heel jaar.
    Seniorleden        € 35,-- per jaar.  
    Jeugdleden t/m 16 jaar    € 15,-- per jaar. 
    Verenigingsleden      € 25,-- per jaar. 
Vanaf 2017 zijn de contributie bedragen gewijzigd!!
Bij de bond ingeschreven onder verenigingsnummer W25 

Ledenmutaties: Naam;    Plaats;
bedankt als lid: G. Altink    Rijssen verenigingslid vanaf 1-1-2017
   D ten Voorde   Rijssen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   H. Baan    Rijssen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   Maarten Baan    Rijssen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   A. Evers   Vriezenveen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   A. Ballast   Vriezenveen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   J, Brunsman   Vriezenveen verenigingslid vanaf 1-4-2017
   R, Krommendijk  Nijverdal verenigingslid vanaf 1-4-2017
   J.H. Otten    Rijssen verenigingslid vanaf 1-1-2017
   J. Teussink   Wierden per 1-1-2017  
Nieuwe leden: mevr. D. Jansen Eupe   Wierden vanaf 1-4-2017
   Naut Schuurman   Wierden vanaf 1-4-2017 jeugdlid
     
Verhuisbericht: J. Sanderman    Wierden 1e Esweg 10a
   H.Oude Breuil    Wierden Stationsplein 12

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



Rabo Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard!
Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom wordt er de Rabo Clubkas Campagne georganiseerd voor verenigingen en s�ch�ngen.
Rabobank Noord en West Twente stelt voor deze campagne € 125.000,- beschikbaar!
Ook Vogelvereniging Vogelvreugd Wierden doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen
Alle Rabobankklanten van 12 jaar en ouder ontvangen op of omstreeks 2 mei per post of per e-mail een persoonlijke stemcode. 
Vanaf dinsdag 2 mei tot en met maandag 22 mei mag je als klant van de Rabobank Noord en West Twente drie stemmen 
uitbrengen op je favoriete vereniging of s�ch�ng. Van deze stemmen mag je maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde 
vereniging of s�ch�ng. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag 
van € 125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Vogelvereniging Vogelvreugd ontvangt het aantal op ons 
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële bijdrage! 

OPROEP!
Het is voor Vogelvereniging Vogelvreugd uiterst belangrijk om deze ac�e onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk 
stemmen te vergaren. Wij kunnen deze financiële bijdrage goed gebruiken voor de jaarlijkse organisa�e van de vogelshow en 
het opknappen van de opslag voor materiaal. Zeker nu onze vaste loca�e “st Jansgebouw” gaat sluiten per 31 juli as en wij als 
vereniging acuut op zoek moeten naar een nieuwe loca�e voor onze vogelshow en vergaderloca�e. Al met al is hiervoor extra 
geld nodig voor onder andere reclame- en promo�e, aankleden nieuwe loca�e, aanschaf extra materialen etc etc. Het zou 
fantas�sch zijn als jij, jouw familie, vrienden en bekenden stemmen geven aan Vogelvereniging Vogelvreugd �jdens de Rabo 
Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente. Bezoek voor meer informa�e over de Rabo Clubkas Campagne de 
website: . www.rabobank.nl/nwt
KOM IN ACTIE, LAAT JE VOGELVREUGDHART SPREKEN!
Stem van 2 tot en met 22 mei! via: www.rabobank.nl/nwt

Bedankt voor jullie steun!

Met spor�eve groet,
Vogelvereniging Vogelvreugd
Bert Koekkoek
(Penningmeester)
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VOORLOPIGE  AGENDA 2017

Datum  Tijd  Soort vergadering  Waar
7 april   20.00 uur feestavond   De Marke                   
11 april  19.30 uur. districtvergadering  Marienheem                               
15 april  14.00 uur paaseieren zoeken  lageveld
9 mei   20.00 uur. bestuursvergadering  G.Gierveld
16 mei   20.00 uur. activiteit   St.Jansgebouw
13 juni   20.00 uur. bestuursvergadering  F.Sanders
24 juni   14.00 uur       ? &BBQ   activiteitencom
29 augustus  20.00 uur.  bestuursvergadering  T. Kamerink       
5 september  20.00 uur. Activiteit   St.Jansgebouw 
26 september  19.30 uur .   tafelkeuring   Garage Zwijnenberg
2 oktober  20.00 uur regio vergadering  Westerhaar
3 oktober  20.00 uur. bestuursvergadering  H. Nijsink
10 oktober  19.30 uur. districtvergadering  Marienheem
17 oktober  20.00 uur ledenvergadering   St. Jansgebouw 
inleveren inschrijfformulier tentoonstelling              
12 december  20.00 uur. bestuursvergadering   B. Koekkoek
Activiteitencommissie:      
 - Regelen feestavond 
 - Lezing na de eventuele korte ledenvergadering in de maanden mei en september
 - BBQ en Fietsen juni
Bestuur:
 - regelt keurmeesters tafelkeuring
 - St. Jansgebouw vergaderingen 
 - week 45 tentoonstelling van donderdag 9 november t/m zaterdag 11 november 2 zalen.

A&S minisupermarkt/Toko

Burg. JC van der Berglaan 26 
7642 GS  Wierden

T 0546 - 432 552
asminisupermarkt@gmail.com

ontwerp studio 
internet diensten

reclame
marketing concepten

zoekmachine optimalisatie

professionals in communicatie

Woonboulevard 28  |  7606 JA  Almelo
WWW.RECLAME-TOTAAL.NL



Nijverdalsestraat 76
7642 AG Wierden
Tel: 0546 578407
E-mail: info@cafehek.nl

Burgemeester van den Bergplein 1a
7642 GR  Wierden
T 0546 57 19 86

Automobielbedrijf
Eef Wessels

Ook voor originele uitjes!
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Faunaland Wierden
Rijssensestraat 13b
7642 CV  Wierden
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Hallo, Allemaal,

nu de TTs  bijna weer zijn afgelopen kunnen we de balans opmaken hoe het is gegaan met onze vogels de 
een valt in de prijzen de ander net niet, maar we gaan door !!

Onze onderlinge wedstrijd, was met het opbouwen innemen, keurdag verzorgen gewoon een feest om te 
mogen helpen samen met de altijd vrolijke  collega's keurmeesters en de bar medewerkers.

Onze vereniging gaat niet alleen over vogels maar we hebben ook met een bijna vaste ploeg medewerkers, 
waar ik ook een klein deel van mag meedoen, ik vind dat zij wel eens in het zonnetje gezet mag worden, 
want d.m.v. deze actie kunnen we met elkaar toch heel veel bereiken, sommige collega's zijn inmiddels al 
ruim boven de pensioen leeftijd beland en als ik zie, hoe deze medewerkers met hun inzet aan het werk 
zijn, dan kan ik niet anders zeggen een dikke pluim !!! 

Ook de mensen van Beckum hebben we geholpen ,om hun TT  op orde te krijgen d.m.v.  onze stellingen 
gebruik te maken.

de bondsshow in Apeldoorn
Op een avond krijg ik een mail van het bestuur van de bonds-show in Apeldoorn, of ik wil in vallen bij de 
keuring op 9 jan 2017 dit heb ik aan dhr, Woudenberg gezegd en of ik dan met hem kan meerijden helaas, 
Reind hoef niet te keuren maar  een tip van Reind, bel Frits Sanders maar in Wierden, misschien gaat hij wel 
mee zo gezegd ,zo gedaan.

Op ma 9 jan met de scooter naar Wierden want om 7 uur moet ik daar zijn en met collega's van 
vogelvreugd onderweg naar  de show, met veel plezier bij de ws gemeld, en keurmeester opgezocht  
allemaal wat ik al  jaren gewent ben MAAR er is mij wel wat opgevallen wat we bij ERKV doen; je krijgt  nrs  
van het bestuur, pakt de goede vogels in de  zangkoffer, naar de keurmeester brengen, vlg nr, ik vind dit 
een grote verantwoordelijkheid om die goede vogels in te pakken en weer uitpakken keurbriee naar 
bestuur, of word opgehaald prachtige dag en heel leuk.

nu Apeldoorn;
De zangkoffer is al ingepakt met de vogels voor de keurmeester, je hoeft hem alleen maar naar hem te 
brengen en ophalen ,verder niet vraag; mag ik de vogels dan zelf niet inpakken zoals ik altijd al jaren doe ? 
nee, dat mag niet,  ze zijn bang voor fouten !!!! ik zeg tegen hun'; in Zutphen ging het toch ook prima ?dat 
kan, maar dit is de andere bond, andere regels, Ok ik heb verder genoten van de goede sfeer heel mooie 
vogels gezien, om 16 uur ging de verkoop klasse los, een half uurtje later in de auto en met heel veel 
plezier weer terug met de Wierdense club, heel gezellig allemaal maar wel met een ervaring rijker.
 

groeten Willem Kroeskop
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RINGENBESTELLING  2018 | WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: 
NB plus jaartal ( voor 2018 geldt dus: NB 18), het kweeknummer en een volgnummer.
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.

WANNEER TE BESTELLEN?
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. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Ringen die opgevraagd worden voor de 
verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.

DE BESTELRONDES 
1e bestelronde:   Inleverdatum ringencommissie  Uiterlijk 10 mei 2017
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 15 mei 2017     
   Uitleverdatum na 1 oktober 2017
2e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 september 2017       
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 1 oktober 2017
   Uitleverdatum na 15 december 2017                      
 3e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 25 januari 2018
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 31 januari 2018
   Uitleverdatum   na 1 april 2018
4e bestelronde  Inleverdatum ringencommissie uiterlijk 20 maart 2018
   Inleverdatum bondsbureau  uiterlijk 30 maart 2018
   Uitleverdatum:    zodra de ringen gereed zijn, uiterlijk 15 mei 2018
Bestelling na 1 april altijd  spoedbestelling

GEKLEURDE RINGEN
Voor kweekseizoen 2018 worden  rood ral 3002 gekleurde ringen uitgeleverd. De ringen worden aan de buitenkant van een 
geanodiseerde kleurlaag voorzien. Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. 
Deze ringen zijn zowel aan de buiten- als aan binnenkant voorzien van een kleurlaagje. Deze ringen worden aanbevolen voor de 
lichtgekleurde vogels.

SPOEDBESTELLING
De kosten van de ring bij spoedbestelling bedragen de ringprijs + 1 euro per ring extra. Spoedbestellingen worden in principe 
binnen een week nadat opdracht is ontvangen, gefabriceerd en verzonden.

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

Betaling ringenbestelling 
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.
Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld 
Voor diegene, die de betaling per bank wil doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen.
Wel moet de ringenbestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.

De ringencommissaris
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Nu de bewoners nog !!!

Bij het Reggedal in Enter is jaren geleden een volière geplaatst door de Enterse Vogelvrienden. De vereniging bestaat niet meer 
maar de volière is elk jaar nog bevolkt. De “oudjes” genieten  nog elk jaar van de vogels die er 's zomers een thuis vinden.

Jarenlang hadden we met Hugo Schipdam geregeld dat we bij hem wat vogels “leenden” en in het najaar weer terugbrachten. 
Nu deze mogelijkheid er niet meer is hebben wij (Dik Fokkert en Jan Jansen) ervoor gezorgd dat er toch weer vogels inzaten het 
afgelopen jaar. Dik zorgde  voor de parkietachtigen en Jan voor wat glosters en hier en daar scharrelden we wat anders op. 
Een paar jaar geleden was de volière aan de Hogebrink aan een opknapbeurt toe.

Afgelopen najaar werd ons gevraagd om mee te werken aan het plaatsen van een tweede volière nabij de afdeling Reggevaart 
waar dementerende ouderen zitten. Deze hadden namelijk te kennen gegeven dat ze graag een volière wilden in hun 
afgeschermde tuin.
De “Vrienden van het Reggedal” (een stichting welke d.m.v. giften geld inzamelt om wensen van de ouderen in vervulling te 
laten gaan) gaf gehoor aan deze wens en zoals gezegd werden wij benaderd om wat informatie te geven welke volière er het 
best geplaatst kon worden. In overleg werd bij Pascal Hemel een prachtige volière gekocht.
Vorig najaar is deze geplaatst (zie foto onder) en jullie raden het misschien al, nu moeten er in twee volières vogels komen deze 
zomer en de volgende  zomers. Hierbij willen wij de hulp vragen van de leden van Vogelvreugd Wierden  of zij misschien wat 
vogels willen “uitlenen” van half april tot ongeveer half oktober, er zit namelijk geen nachthok bij. We denken dan aan 
bijvoorbeeld wat tropen, kleine duies  en kleurkanaries.
We (Dik en Jan)  zullen ze goed verzorgen en wie weet krijg je er wel meer terug omdat er ook nestgelegenheid is in de volières. 
Het voer wordt al jaren gratis geleverd door Tijhof  De Groene Vakwinkel en hij heeft toegezegd dit ook de komende jaren te 
gaan doen.

Heb je een paar vogels (tijdelijk) over voor dit goede doel stuur dan  even een mailtje naar
janjansenjh@gmail.com  met het aantal en soort. We maken dan een afspraak om ze t.z.t. op te halen. 

Namens ons en de bewoners van het 
Reggedal en de Reggevaart alvast dank voor jullie medewerking

mailto:janjansenjh@gmail.com


15 JAAR MAATPAK 
SPECIALIST

KOEDIJKMODE.COM

DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Uw leverancier voor kunstgras, pvc en laminaat.  

Advies bij u thuis?  

Bel 06 -42814461 of mail:  

info@kunstgrasrijssen.nl  

Holterstraatweg 26 Rijssen  
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    OPC Lochem Wierden  Regio District Apeldoorn mozaïek

R.Krommendijk   94  93   95 94   283 2
D.Fokkert   93 92 93  92 92 92   278 7
H.Boer�en    94 94  93     281 4
T.Kamerink    94 95  92 95 94   284 1
G.Rikkert    93 93 
J.Brunsman    93 93  94     280 5
H.Nijsink    94 94  92 94 92   282 3 
F.Sanders    92 94  94 92 92   280 5
J.Beverdam     94  93  92  92 279 6
G.Gierveld     94  93 93 94   281 4
H.Spenkelink     93    94  92 279 6
J.Boer�en     94    92  93 279 6
J.Jansen      94  93 93 91   280 5
R.Kamerink     94   93
J.Welmers     93    93

Fritsbokaal     T.Kamerink      284
Clubkampioen    T.Kamerink

Oorkonde 2016

12.002.080�  Bandvink geelband ino�� � F.Sanders�      88

18.010.003�  Kleurgrasparkiet geelmasker ino� F.Sanders�      94

22.020.007�  Aymara parkiet� � � R.Krommendijk     91

JAARVERSLAG 2016

Het jaar na de geweldige districtstentoonstelling !!
Veel positieve reacties hoorden we in Apeldoorn over de districtstentoonstelling, waar we als vereniging best trots op mogen 
zijn. Ook dit jaar werden er  in Apeldoorn goede resultaten behaald door meerdere leden, Gerrit Gierveld werd maar liefst 7 keer 
kampioen, 3  keer zilver en 1 keer brons. Verder werd Dick Fokkert  4 x kampioen en 1 x zilver, Jan Jansen 1 x kampioen en 1 x 
zilver, Tom Kamerink 2 x kampioen 2 x zilver, Marc Wekamp 3  x kampioen 3 x zilver en 1 x brons, Jo Welmers 1 x kampioen en 
Johan Beverdam 1 x zilver waaruit blijkt dat er een goede kwaliteit vogels in Wierden zit.

Vergaderingen;
Dit jaar heeft het bestuur zeven keer vergadert en is er voor de leden vier keer een vergadering of lezing geweest.
Begin februari op de jaarvergadering heeft Tom Kamerink aangegeven dat hij plaats wil nemen in het bestuur om de plek van 
Jan Teusink op te vullen en Bert Koekkoek is onze nieuwe penningmeester geworden. Marcel Schuurman heeft zijn functie als 
penningmeester neergelegd en wordt bedankt voor de afgelopen 10 jaar als penningmeester.
Gelukkig zijn de plaatsen binnen het bestuur weer vlot ingevuld zodat we weer verder kunnen met een voltallig bestuur. Dit is 
niet vanzelfsprekend, er zijn het afgelopen jaar verenigingen opgeheven doordat zich niemand aanmeldde voor een 
bestuursfunctie.
Ook binnen onze vereniging blijkt toch dat het moeilijk is om vrijwilligers te krijgen kijk naar de activiteitencommissie!!!
De twee ledenvergaderingen verliepen soepel en de taken voor de verdeling onderlinge tentoonstelling werden weer snel 
ingevuld.
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Activiteiten;

De eier-zoek wedstrijd was dit jaar op 26 maart.
Tijdens de jaarlijkse feestavond 1 april in de kelder van De Marke zijn de oorkonde’s en de eerst kweek oorkonde’s uitgereikt 
samen met de andere prijzen.
De heren Henk Nijsink en Jan Nijsink zijn tijdens de feestavond gehuldigd door de voorzitter, doordat ze 25 jaar lid zijn van de 
vereniging en van de bond. Sjoerd Kazimier is gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de bond en van de vereniging.
De gezellige avond werd ingevuld met een hapjes buffet en een paar rondjes bowlen.
Op 10 mei heeft dhr Wolbers een lezing gegeven over de natuur in de omgeving van Ootmarsum over vlinders, libellen, planten, 
paddestoelen en natuurlijk over vogels. Helaas was de opkomst deze avond niet erg groot maar voor  degene die er waren was 
er in de pauze een hapje aangeboden door Tijhof Catering i.v.m. ons 50 jarig bestaan.
11 juni was weer de jaarlijkse BBQ en activiteit gepland dit jaar bij het Lageveld eerst klootschieten en daarna barbecuen.
Op 6 september heeft dhr Dijkink uit Almelo een lezing gehouden over verschillende soorten zaden die hij in kleine potjes had 
zitten en waar wij verdeeld in kleine groepjes moesten raden welke zaden erin de potjes zaten. Verder heeft hij kort uitleg 
gegeven over verschillende zaden.

Tafelkeuring;
Ook dit jaar weer rond de 30 leden die hun vogels hadden meegebracht voor de gezellige leerzame tafelkeuring bij garage 
Zwijnenberg waar we al jaren welkom zijn en de koffie werd aangeboden door Zwijnenberg.
De heren Zomer en Oude Breuil hebben weer veel verteld over de vogels wat goed is en wat beter kan en waar de kweker op 
moet letten.
Een gehaktbal en de consumpties werden verzorgd door de vereniging.

Onderlinge tt;
Week 45 staat vast in de agenda van vele leden de week van onze onderlinge tt.
Dit jaar wat minder vogels dan dat we de afgelopen jaren gewend waren 537 vogels door 40 inzenders.
Alles verliep deze week naar verwachting.
Tijdens de opening is Harry Weghorst gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van onze vereniging.
Dit jaar weinig bezoekers gehad maar wat opviel was de prachtige catalogus, raambiljetten en het enthousiasme van de dames 
achter de tafelverloting.

Leden;
Helaas is Herman Dekkers overleden afgelopen jaar, Herman was vanaf de oprichting lid van de vereniging.
Ons ledental telt nu 96 leden, 6 gastleden en 2 jeugdleden.
Het aantal is gelijk aan eind 2015

Bedankt iedereen voor de goede inzet van het afgelopen jaar (op welke manier dan ook).
Een goede en gezond 2017 gewenst; en vooral een goede kweek voor iedereen.

Secretaris, Johan Beverdam
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Notulen leden jaar vergadering 7 februari 2017
Aanwezig waren 21 leden en 7 bestuursleden.
Afw mkg; J. Welmers, H. Brok, P. Prins, J. Boertien
                       
1 OPENING
De voorzitter opent de vergadering en feliciteert de leden die in Apeldoorn en op het district vele prijzen hebben gewonnen. 
Tijdens de districtsshow heeft Vogelvreugd een keurige 2e plaats behaald.
Wim Mulder oud voorzitter van het district is overleden.
Na 50 jaar gebruik te hebben gemaakt van het St. jansgebouw is het helaas einde St. jansgebouw. Het gebouw gaat sluiten en 
wordt verkocht door de kerk. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een nieuwe locatie te zoeken maar dat valt nog niet mee.

2 NOTULEN VORIGE VERGADERING
Geen opmerkingen.

3 INGEKOMEN STUKKEN
· Extra garagebox gaan we huren i.p.v. kopen.
· 
4 MEDEDELINGEN
· Doordat het St. Jansgebouw gaat sluiten is het maar de vraag of wij de Regioshow 2018 gaan organiseren.              

Terugkoppelen tijdens de Regiovergadering.
· De feestavond is dit jaar bij De Marke in de kelder bowlen en hapjesbuffet.
· Notulen Regiovergadering 3-10-2016 ontvangen.
· Uitnodiging Regiovergadering ontvangen voor 6-3-2017.
· Dit jaar is er tijdens de keuringsdag een bijzitter dhr. Oude Hampsen.
· Uitnodiging van de afdeling Dedemsvaart- Balkbrug voor hun 50 jarig bestaan.
· Nieuwe opzet oorkonde.

5 IDEEËN VOOR DE FEESTAVOND;
Op dit moment is er geen activiteitencommissie omdat we er geen mensen voor kunnen vinden die hierin willen stappen. Toch 
willen we de leden vragen om mee te denken over invullen avonden.

6 VERSLAG van de PENNINGMEESTER;
· Bert Koekkoek deelt de formulieren uit waarop de baten en lasten staan van het afgelopen jaar.
· Hans Oude Breuil vraagt hoe het kan dat er bij verschillende onderdelen een aardig groot verschil zit tussen 2016 en 

2017; Bert geeft aan dat dit te maken heeft met lagere bezoekers aantallen tijdens tt en met de verloting die minder 
heeft gedraaid dan de jaren ervoor en dat we als bestuur minder consumpties gaan verstrekken tijdens vergaderingen.

· Gerrit Heuver vraagt waar het grote verschil in zit? Bert geeft aan dat dit verschil moeilijk te zien is omdat er in 2015 een   
dtt is geweest.

· Advies om een sluitende begroting te krijgen is door meer adverteerders  binnenhalen zo dat saldo weer positief 
gemaakt kan worden.

VERSLAG KASCONTROLE;
· Jan Jansen en Jan Eidhof geeft namens de kascontrole aan dat alles zag er netjes en verzorgd uit en de kas is 

goedgekeurd. Applaus penningmeester voor het afgelopen jaar.

VERSLAG SECRETARIS;
Is terug te lezen in het volgende clubblad.

VERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE;
Samengevoegd bij het verslag van de secretaris volgend clubblad te lezen.

7 PAUZE

8 VERKIEZING 
Kascommissie; Jan Jansen blijft en Huub Spenkelink meldt zich voor de komende twee jaar
Bestuursverkiezing; dit jaar geen mutaties 



CLUBBLAD VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN  |  2017 

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

10 TERUGBLIK TENTOONSTELLING;
· Goede show lekker gezellig twee prachtige zalen.
· Keurig voor elkaar, mooi show en alles zag er goed verzorgd uit.

11 RONDVRAAG
· Jan Jansen wil graag aandacht voor de twee volières in Enter en vraagt wie er rond mei nog een paar vogels over 

hebben voor de volières bij het Reggedal in Enter. Jan heeft de namen opgeschreven van degene die eventueel wel wat 
over hebben.

· Dik Fokkert geeft aan dat Hans Brok is geopereerd aan zijn hart en vijf omleidingen heeft gekregen.
· Huub Spenkelink weet misschien nog wel een pand om een tt te houden, pand Violenhoek of pand Schipdam.
· Huub Spenkelink vraagt wat de rechten zijn van de gastleden? Gerrit Gierveld geeft uitleg waardoor er een discussie op 

gang komt en besloten wordt dat we het woord gastleden niet meer gebruiken maar verenigingsleden.   Zo het nu is 
kan je maar één keer bondslid zijn maar je mag gerust bij meerdere verenigingen volledig lid blijven.

· Johan Beverdam voegt hieraan toe dat we door samenvoegen bonden nu met leden zitten die waarschijnlijk al langer 
lid zijn bij de bond of vereniging dan wij kunnen inzien bij de bond. Mocht het zo zijn dat we iemand vergeten te 
huldigen geef dit dan door bij de secretaris.

 De voorzitter komt nog even terug op het verzoek van Hans Huiskes om een bezoek te brengen aan Walsrode met de 
vereniging; voorlopig even afwachten wat er gaat gebeuren met de garage en het St. jansgebouw.

 Huub Spenkelink heeft gevraagd in de vorige vergadering wat de meer waarde is voor eierzoeken kinderen; het is voor  
de kinderen leuk en voor de ouderen gezellig bestuur wil dit voort zetten.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst.
Iedereen wel thuis.
Activiteitencommissie; na a�oop van de vergadering hebben zich als nog twee leden gemeld om plaats te nemen in de 
activiteitencommissie, Hans Oude Breuil en Marcel Schuurman en Johan Maathuis is er bij gevraagd door de heren.

JEUGD ONTMOETINGSDAG te Rijssen

Op 7 oktober 2017 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige 
inzenders met hun vogels te mogen begroeten in Rijssen. 
Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes en/of vriendinnetjes 
ook van harte welkom.

Jeugdleden (tot en met 16 jaar)! Waar moet je op letten?
a. er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende 
groepen, te weten:
Ÿ 1. Kleurkanarie’
Ÿ 2.  Postuurkanarie’s
Ÿ 3. Japanse meeuwen / zebravinken
Ÿ 4. Tropische vogels
Ÿ 5. Europese cultuurvogels
Ÿ 6. Duiven en grondvogels
Ÿ 7. Grasparkieten
Ÿ 8. Agoporniden
Ÿ 9. Grote parkieten

Bij minder dan 3 vogels in een groep, volgt evt. samenvoeging 
met een andere groep
b. Alleen EK vogeld 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? Ook voor tropen/grote       

parkieten

F. Geen stammen
g. Niet meer dan 10 vogels
h. Je moet zelf met je vogels meekomen
i. Er zijn kampioensprijzen, 1e, 2e, en 3e prijzen beschikbaar.
minder dan 3 vogels in een groep | 1 kampioen
4 of 5 vogels in een groep | een kampioen en een 1ste prijs
6 tot 8 vogels in een groep | kampioen, 1e en 2e prijs
9 vogels of meer in een groep | kampioen, 1e, 2e, en 3e prijs

Daarnaast is er een OK kampioensbeker in de groepen 
kanaries, kromsnavels en overigen.
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.

Elk jurylid uit het district Overijssel krijgt een persoonlijke 
uitnodiging toegestuurd. Vlak voor de jeugd ontmoetingsdag 
krijgt een ieder de kooinummers, samen met een 
routebeschrijving toegestuurd op het adres van de 
inschrijving.

Wij begroeten jullie graag!
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Vogelliefhebbersvereniging RAYON  “REGGE en VECHTSTREEK”

Jaarverslag 2016

Het bestuur heeft twee keer een bestuursvergadering gehouden er waren twee ledenvergaderingen

In de maart vergadering heeft de afdeling Nieuwleusen heeft zich afgemeld voor de optie van de regioshow  2017 door 
omstandigheden. Bij de bestuursverkiezing is Henk Hamhuis is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met algemene  stemmen 
herkozen.
Wijziging in de statuten over de functie in het bestuur, art. 16  van de statuten.
 
Het jaarverslag van de penningmeester werd zonder op - of aanmerking goedgekeurd.  De penningmeester geeft een 
toelichting  op het verslag . De bankkosten zijn wat hoger en door afname van het ledental zal de contributie inkomsten ook 
lager zijn, maar dit is nog niet verontrusten. De kascontrole werd  gedaan door de afd. Dalfsen en in orde bevonden.

In de oktober vergadering  komt de afdeling Wierden met een voorstel om de Regio-TT naar voren te halen en deze dan onder te 
brengen in een afdelingstentoonstelling, dit omdat het steeds moeilijker wordt verenigingen te vinden die een Regio-TT  kan en 
wil organiseren.
Voorzitter doet een oproep naar de leden er toch nog eens over na te denken om toch nog een Regio-TT 2017 te organiseren, 
het zou jammer zijn dat zo'n unieke gebeurtenis in 2017 niet meer door zou gaan.
Jan Rosman houdt een lezing van over één van zijn reizen door Afrika, vanavond heeft hij een prachtige serie foto's laten zien 
over het leven in Namibië.
Ook waren er nog foto´s over het dierenleven, vooral vogels in Afrika.

In december is er de regioshow welke georganiseerd werd door de afdeling Vriezenveen. Dit was voor deze vereniging de eerste 
keer om een grotere show te organiseren Zij hebben hier een goede en mooie show neergezet met bijna 1000 vogels ware het 
niet dat er weer vogelgriep heerste in de lande en in de grensstreek van Duitsland, hierdoor konden leden van hun Duitse 
zustervereniging in inzenden anders waren er over de duizend vogels geweest. Al met al een goede show.

Vogelvrienden dit was het jaar 2016. 

Het bestuur hoopt dat de regioshow 2017 alsnog georganiseerd kan worden 
                                                                                 
Secretaris: Jan Scholten.

REGIOTENTOONSTELLINGEN: 
Vacant                                                                             2017
Wierden (optie)                                                                2018
Westerhaar (optie)                                                           2019
                                                                                                 
Vergaderdata 2017

Bestuursvergadering            Maandag  30 Januari
Ledenvergadering                Maandag 6  Maart
Bestuursvergadering            Maandag 4 September
Ledenvergadering                Maandag 2 Oktober
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Huldiging jubilarissen tijdens jaarlijkse feestavond Vogelvreugd Wierden

Tijdens de jaarlijkse feestavond afgelopen vrijdag in de kelder bij De Marke zijn de jubilarissen in het 
zonnetje gezet.
Gerrit Heuver heeft zijn herinneringsbord ontvangen voor zijn 25 jarig lidmaatschap van de vereniging. 
Johan Jansen en Dik Fokkert zijn beide gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van de bond en van de 
vereniging en hebben het bijbehorende bondsspeldje en herinneringsbord ontvangen.
Johan Maathuis onze voorzitter heeft het bondsspeldje en herinneringsbord ontvangen voor zijn 40 jarig 
lidmaatschap van de bond en van de vereniging.
Tijdens deze avond was er gelegenheid om te bowlen en er stond een hapjesbuffet gereed.

Vlnr, G. Heuver, dhr en mevr Maathuis, dhr en mevr Jansen, D. Fokkert
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info@thijhofpartyservice.nl
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Sluizendijk 6
7642 NA  Wierden
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Stationsstraat12a - 7641 BW Wierden
Pouls@toerkoop.nl

Als organisatie willen wij u de best mogelijke 
service en kwaliteit bieden. WIj streven naar 
een jaarlijkse bijscholing via ons interne 
opleidingsplan. Ook de kennis van de 
vakantiebestemmingen wordt via eigen 
studiereizen op hoog niveau gehouden.
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Technische groothandel

Hang- en sluitwerk

Machines en gereedschappen

Bevestigingsmiddelen

Toegangscontrolesystemen

Duco ventielatietechniek

Zonnepanelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen | werkkleding

Almelo
Apeldoorn
Doetinchem
Hengelo
Rijssen
Zwolle

Wierden

Barneveld

Soesterberg

van-buuren.com



VOGELHANDEL
VAN DE VELDE

Verdiplein 8
7333 DT Apeldoorn

Vogelhandel van de Velde is 
opgericht door Maikel van de Velde.

Bij Vogelhandel van de Velde kun
je zowel terecht voor prachtige 
vogels maar ook voor volières. 

Vogelhandel van de Velde is te vinden op marktplaats 
check hier ons actuele aanbod

of bel M 06 - 23 65 76 42


