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Deze uitgave wordt een aantal keren

per jaar uitgegeven. Om u optimaal te informeren

over de activiteiten van Vogelvereniging 

Vogelvreugd te Wierden. 

Bekijk ook eens onze totaal vernieuwde website

WWW.VOGELVREUGDWIERDEN.NL

INFO:

Deze uitgave is mede mogelijk

deze uitgave.
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Wilgenlaan 19

E voorzitter@vogelvreugdwierden.nl

Wierden
T  0546 - 57 43 20

J. Maathuis

J. Beverdam

Wierden
T  06 - 51 86 73 80

Meidoornaan 14

E secretaris@vogelvreugdwierden.nl

B. Koekkoek
Doornstukke 13
Wierden
T  0546 - 57 54 19
E penningmeester@vogelvreugdwierden.nl

Wilgenlaan 18

E bestuurslid1@vogelvreugdwierden.nl
T  0546 - 57 39 57

F. Sanders

Wierden

G. Gierveld
Europaring 

E bestuurslid2@vogelvreugdwierden.nl
T  0546 - 57 40 28
Wierden

Wierden

H. Nijsink
1e Esweg 69

T  0546 - 57 59 63
E bestuurslid3@vogelvreugdwierden.nl

T. Kamerink

Wierden

E bestuurslid4@vogelvreugdwierden.nl

Sluizendijk 7

T  06 - 55 92 12 59
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· De commissie heeft wel besloten om het eierzoeken te laten vervallen omdat er geen leden meer zijn die samen met hun kinderen komen 
. 

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

Bestuursverkiezing; Johan Maathuis en Frits Sanders gaan beide door als bestuurders.

· Marcel Schuurman leest het verslag door en is terug te lezen in het clubblad.

Jo Welmers vraagt of het mogelijk is om de stammen goed op volgorde te plaatsen op de stelling. Nu stond het niet altijd boven elkaar. Is altijd wel 
de doelstelling maar ergens is dit mis  gegaan en de volgende tt moeten we hier meer aandacht aan besteden.

· Huub Spenkelink vraagt of de uitnodigingen digitaal kunnen worden verstuurd? Hij moet nu kort achter elkaar fietsen voor de 
uitnodigingen en in deze tijd moet het toch ook digitaal kunnen.

· Dik Fokkert vraagt of we nog terug komen op de 5 of 7 beste vogels van de show? Antwoord bestuur is dat we bij 5 blijven.

VERSLAG KASCONTROLE;

· Discussie over wel of geen generaal kampioen? Dit overleggen we eerst binnen het bestuur.

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

 

VERSLAG SECRETARIS;

Horeca en verloting waren prima ingevuld en geregeld.

8 VERKIEZING BESTUUR

Kascommissie;  Huub Spenkelink blijft en Marcel Schuurman meldt zich voor de komende twee jaar

· De bbq komt ook te vervallen op 23 juni en hiervoor in de plaats komt een andere activiteit.

7 VERKIEZING 

VERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE;

6 PAUZE

· Jan Jansen en Huub Spenkelink geeft namens de kascontrole aan dat alles zag er netjes en verzorgd uit en de kas is goedgekeurd. 
Applaus penningmeester voor het afgelopen jaar.

10 TERUGBLIK TENTOONSTELLING;

Is terug te lezen in het volgende clubblad.

11 RONDVRAAG

Iedereen wel thuis.

       

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en feliciteert de leden die in Zwolle en op het district vele prijzen hebben gewonnen. 

                       
Afw mkg; J ter Haar, R. Krommendijk, A. Ballast, H. Oude Breuil

René Krommendijk is wereldkampioen geworden met zijn Catharina parkiet en heeft zilver behaald met een stam Catharina parkieten.

Aanwezig waren 19 leden en 7 bestuursleden.

4. MEDEDELINGEN
· Bedankje namens de aspirant keurmeesters die mochten bijzitten tijdens onze tt. De heren Bosch, van Rijkdom en 

Oudenampsen zijn alle drie geslaagd.

3. INGEKOMEN STUKKEN ·Informatie van de bond voor toezichthouders bij TT en bij vogelbeurzen, opgave hiervoor is mogelijk en heeft ook in   
het cluborgaan van december 2017 gestaan.

· Locatie voor houden Regio Tt is onzeker geworden nu Egberink uit het pand is vertrokken aan de Nijverdalseweg. Er komen 
meerdere locaties in beeld die we binnenkort gaan bespreken met het bestuur.

· Gerrit Gierveld meld dat ERKV uit Rijssen zich bij de Regio heeft gevoegd, is rond de 140 leden extra mooie opsteker voor de 
Regio. 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING: Geen opmerkingen.

5. VERSLAG van de PENNINGMEESTER;
· Bert Koekkoek deelt de formulieren uit waarop de baten en lasten staan van het afgelopen jaar.

Bert geeft aan dat we rond de € 535,32 negatief zitten over 2017.

Notulen leden jaar vergadering 6 februari 2018
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   T. Dollen  Hooiland 27   Wierden
Verhuisbericht;  H. Weghorst   St. Josephstraat 60  Almelo

50 jarige leden:  T. Kamphuis

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

Ereleden:   J. Maathuis en F. Sanders    

   Theo kamphuis Zandingsweg 6 Wierden

bedankt als lid: K. van Engen     Wierden

 

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

Nieuwe leden:  G.J.J. Hurenkamp    Apeldoorn
   J.H.M. ter Haar � � �  Wierden
Wijzigingen  A. Scherphof       verenigingslid 

 

   

CONTACTPERSONEN:

 

Bij de bond ingeschreven onder verenigingsnummer W25 

Europese cultuurvogels  R. Woudenberg    0548-518309

Ledenmutaties: Naam:      Plaats:

    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
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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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    Als je in het begin van het seizoen hele goede resultaten hebt met je eigen 
kweek vogels en andere kwekers tegen je zeggen: die kun je in Zwolle op de 
COM 2019 laten meespelen, denk je bij jezelf, waarom wachten tot 2019, laat 
ik mee doen in 2018 te Cesena  Italië.

De reserves konden precies de opengevallen plaatsen opvullen en samen met de 2 enkelingen wildkleuren 
en de mutant (grijsvleugel EF ) groenserie, inbrengen op de donderdag dat vogel 2018 werd geopend te 
Zwolle. 

    Dat begin je je langzaam voor te bereiden.  Eerst maar eens aan eerdere 
deelnemers gevraagd hoe het in zijn werk gaat omtrent vervoer en 
inschrijven. 

In November alvast de COM vervoerskooitjes gekocht en de reis naar Italië geboekt. in de tussentijd diverse 
andere tentoonstellingen gespeeld en maar hopen dat alle vogels heel zouden blijven. Van mijn stam 
Catharina parkiet wildkleur ging er helaas 1 dood en een andere was te beschadigd aan zijn kopje.

In Bemmel werden de vogels  in een touringcar geplaatst en gingen van uit Bemmel met 6 begeleiders 
onder leiding van Bart Braam non stop op weg naar het verre Cesena (1440 km)

Om de vogels in te leveren Vogels en dhr. Bulthuis uit Coevorden raakten vlak voor het inbrengen 
betrokken bij een Ketting botsing en de vogels moesten via een bedieningsweg en vangrail uit het 
autowrak worden gehaald. 
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De enorme lange rijen stonden prachtig in gelid, mooi in trapezium vormige stellingen zodat in iedere kooi 
daglicht/kunstlicht viel en in allemaal metalen witte kooitje (behalve de postuur) was het een genot om 
naar deze show te kijken. na 2 vermoeiende dagen had s `avonds nog de officiële huldiging plaats met het 
volkslied en overdracht van de COM vlag. Deze was  pas om 02.30 uur  door het uitlopen van plaatselijke 
loftuitingen naar de organisatie. Gelukkig konden we uitslapen en na een mooie strandwandeling langs de 
Adriatische kust werd het tijd om weer naar Bolonga te gaan en terug te vliegen naar Nederland.

Enig minpuntje was wederom het verdwijnen van vogels bij de uitgifte van de Italiaanse vogels (helaas is 
deze diefstal nog niet uit te bannen, maar 98 % van de vogels kwam de dinsdag na de show weer terug en 
hebben na een lekker te zijn afgespoten met water hun eigen schuur weer opgezocht alsof er niets aan de 
hand was.
2019  de 67e Com tentoonstelling in Zwolle U doet toch ook een keer mee en wie weet wordt je Wereld 
kampioen.  

    De keuring van de 32200 vogels had plaats op 16 en 17 januari en deze 
keuring was om 17.00 uur afgelopen. om 18.00 uur kwamen al de eerste 
officiële uitslagen voorbij  (super organisatie) en s 'avonds rond 20.00 uur 
kreeg ik bericht dat ik Wereldkampioen was met de Mutant en Zilver met de 
stam wildkleur. De wereldkampioen is dezelfde vogel die in Wierden ook 
kampioen was.  Dat was met een prettig gevoel het vliegtuig instappen, ware 
het niet dat op moment van vertrek er een zware storm over Nederland 
gaande was. Met enige vertraging opgestegen over de  Alpen en op Bolonga 
geland waarna we naar ons Hotel in Servia gingen, we waren met 23 mede 
vogelliefhebbers uit Nederland in het hotel .

De volgende morgen met zij allen in de streekbus naar Cesena wat nog al wat Lol opleverde , maar ook 
eerder weg was dan we gedacht hadden. 

Op de kooien alle keurbriees de kampioensrozet in de Italiaanse kleur, wanneer je kampioen was. Wit 
groene voor de zilveren winnaars en groen voor de bronzen winnaars

De prachtige tentoonstellingshal met zijn witte plafonds, muren en vloer had veel daglicht door de plafond 
ramen, en leende zich uitstekend voor deze 66e COM wereldshow. De keuring had bijna volledig plaats 
gevonden zonder kunstlicht.

Ik kan je zeggen Dat is kei gaaf!!!!

René Krommendijk  Nijverdal 6TRJ
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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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PUNTEN IN KAN LEVEREN BIJ VERSELA-LAGA, EN HIERVAN MOOIE 

ORLUX PUNTEN

BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN.  ZODAT DE VERENIGING DE 

PRIJZEN VOOR DE VERLOTING KAN BESTELLEN.

VOERT U ORLUX:
WILT U DAN ZO VRIENDELIJK ZIJN OM DE FIDELITY SPAARPUNTEN 

OP DE 5 KILO VERPAKKING ZIT 1 PUNT 

PLANNING VERGADERSCHEMA 2018

BOVEN OP DE GROTE VERPAKKING UIT TE KNIPPEN EN IN TE LEVEREN 

Dank daarvoor Johan Beverdam

OP DE 10 KILO VERPAKKING ZITTEN 2 PUNTEN

 
Datum  Tijd  Soort vergadering   Waar

     Laatst bijgewerkt op 14-12-2017

6 november  20.00 uur ledenvergadering    De Marke

15 mei   20.00 uur. C.O.M. door René Krommendijk De Marke
12 juni   20.00 uur. bestuursvergadering   F.Sanders

4 september  20.00 uur. Activiteit    De Marke 
25 september  19.30 uur .   tafelkeuring    Garage Zwijnenberg

8 mei   20.00 uur. bestuursvergadering   G.Gierveld

1 oktober  20.00 uur regio vergadering   Westerhaar
9 oktober  19.30 uur. districtvergadering   Marienheem

28 augustus  20.00 uur.  bestuursvergadering   H.Nijsink      

16 oktober  20.00 uur. bestuursvergadering   T. Kamerink

23 juni   14.00 uur       bezoek bij Johan Engberts  activiteitencom

     en inleveren inschrijfformulier tentoonstelling.                

Activiteitencommissie:
-Regelen feestavond 
-Lezing na de eventuele korte ledenvergadering in de maanden mei en september

27 november  20.00 uur. bestuursvergadering    B. Koekkoek

Bestuur:

- De Marke vergaderingen 
- Regio tentoonstelling van maandag 3 t/m zaterdag 8 december

- regelt keurmeesters tafelkeuring
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Rein Woudenberg --->>

Laatste keuring door Hans oude Breuil in Zwolle tijdens Vogel 2018

Ook op de bondsshow aanwezig als keurmeester 

Als u tijd heeft �ets of loop dan eens langs de volières bij de Botterhof of de Holtinck. Vogelvreugd Wierden 
heeft daar twee volières staan die beheerd worden door leden van onze vereniging.
Het voeren gebeurd al jaren door Bert Samson die dagelijks naar de vogels gaat om deze te voeren. Het 
voer wordt beschikbaar gesteld door

Te Morsche
dé dierenspecialist
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Clubkampioenen 2017
Twee winnaars:
Gerrit Schellevis 
en René Krommendijk

Clubkampioenen 2017

 

Frits bokaal 2017 
Is voor de 3e keer op rij 
gewonnen door:
Tom Kamerink. 

Frits bokaal 2017 



DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN  |  2018 



JAARVERSLAG 2017

Een jaar met een nieuwe uitdaging, het Sint Jansgebouw ging op slot en is verkocht en wij moesten op zoek naar een nieuwe 
locatie.

Vergaderingen;

Dat was een behoorlijke uitdaging!!!eerst overleg gehad over het gebouw van de molukkers maar dat blijkt toch behoorlijk lastig 
allemaal, De Marke wilde ons liever niet, maar gelukkig kwam garage Egberink in beeld en bij hun waren we welkom. 

Ook begin dit jaar werden er  in Apeldoorn goede resultaten behaald door meerdere leden van onze vereniging, 29 x kampioen, 
13 x zilver en 4 x brons

Dit jaar heeft het bestuur zeven keer vergadert en is er voor de leden vier keer een vergadering of lezing geweest.
De activiteitencommissie is na dat de jaarvergadering was afgelopen nieuw leven ingeblazen door  Marcel Schuurman, Hans 
Oude Breuil en Johan Maathuis zijn de mannen die de activiteiten voor hun rekening nemen waardoor alle plekken bestuur en 
activiteiten weer ingevuld zijn. Hoe mooi is dat!!

Onderlinge tt;
Week 45 staat vast in de agenda van vele leden de week van onze onderlinge tt dit jaar bij Garage Egberink een nieuwe 
uitdaging die goed verliep met behulp van de vele vrijwilligers en vrijwilligsters.
Een mooie show in de showroom van de garage met een zitgedeelte waarin ook de catering verzorgd door Ali Scherphof en 
Henk Slooijer en de dames Gierveld, Boertien, Nijsink zorgden voor de tafelverloting.
Dit jaar wat minder vogels dan dat we de afgelopen jaren gewend 503 vogels door 39 inzenders.
Alles verliep deze week naar verwachting.

Leden;
Helaas zijn ook dit jaar  weer leden gestopt met hun hobby of overleden en moesten we afscheid van hen nemen.
Ons ledental op 31 december 2017 86 leden, 15 verenigingsleden en 3 jeugdleden.

Bedankt iedereen voor de goede inzet van het afgelopen jaar(op welke manier dan ook).

Op naar de Regioshow in week 49
Een goede en gezond 2018 gewenst; en vooral een goede kweek voor iedereen.

Secretaris, Johan Beverdam

Tafelkeuring 26 september; 
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 Jan van Duuren en Hans Oude Breuil hebben weer veel verteld over de vogels wat goed is en wat beter kan en waar de 
kweker op moet letten.

De eierzoek wedstrijd was dit jaar op 15 april bij het Lageveld, 

De heren Johan Maathuis 40 jaar, Dik Fokkert 25 jaar, Gerrit Heuver 25 jaar en Johan Jansen 25 jaar  zijn gehuldigd voor hun 
lidmaatschap van de bond en van de vereniging.

Activiteiten;

Op 16 mei en 5 september was er een ledenavond 

De twee ledenvergaderingen verliepen soepel en de taken voor de verdeling onderlinge tt werden weer snel ingevuld ondanks 
de extra werkzaamheden op onze nieuwe locatie.

24 juni was weer de jaarlijkse bbq en activiteit.
bovenstaande verteld de activiteitencommissie meer over.

Tijdens de jaarlijkse feestavond 7 april in de kelder van De Marke zijn de oorkondes en de eerst kweek oorkondes uitgereikt 
samen met de andere prijzen.

De gezellige avond werd ingevuld met een hapjes buffet en een paar rondjes bowlen.
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Nijverdalsestraat 54
7642 AE  Wierden
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INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN:

Het organiserend comité Mondial 2019 heeft op zaterdag 20 januari 2018 de COM vlag uit handen van President-General COM 
Dhr. Carlos Ramoa in ontvangst genomen. In een bijeenkomst met het COM bestuur heeft hij zijn vertrouwen uitgesproken in 
het comité COM Mondial 2019 en hij heeft er alle vertrouwen in dat ook Zwolle een succes gaat worden. Wij hoeven geen 
records te verbreken, maar willen we een goede show neerzetten, dit gaan we proberen met uw aller hulp. In de loop van het 
jaar zullen regelmatig nieuwsbrieven verschijnen, deze zullen informatie of oproepen, bv. voor invulling van speciale functies, 
bevatten. Wij hopen dan ook dat we op uw medewerking kunnen rekenen. Op de website kunt u zich abonneren op die 
nieuwsbrief, hiertoe dient zich dan wel via die site aan te melden.

Om alvast enige informatie te geven betreffende de wijze van inschrijven en de toegestane vogels alvast enige informatie 
dienaangaande.

INSCHRIJVINGEN:
Het is uitsluitend toegestaan om vogels in te schrijven, met gesloten pootringen, uitgegeven door de bij C.O.M. Nederland 
aangesloten organisaties NBvV – BEC en Parkieten Sociëteit.

WIJZE VAN INSCHRIJVEN:
Terzijnertijd kan iedere Nederlandse inzender (aangesloten bij NBvV, PS of BEC) zelfstandig m.b.v. zijn/haar kweeknummer en 
een zelf gekozen wachtwoord de inschrijvingen doen. Hierbij zijn de basisgegevens van de inzender al aanwezig en behoeven 
alleen aantallen en soorten opgegeven te worden. De betaling van de inschrijvingen zijn essentieel voor uw deelname. 
Inschrijvingen worden alleen geautoriseerd, indien betaling ontvangen is. Als inschrijver voor de Mondial kunt u wel beperkte 
contactgegevens wijzigen c.q. aan vullen.

Eigen kweek (E.K.) laatste kweekjaar (2018) van:
 – Zangkanaries–Sectie A-B-C, Kleurkanaries– Sectie D en Vorm en postuurkanaries – Sectie E.

Mondial 2018 Cesena (Italië) zit er weer op. Wat een geweldige show, een record aantal vogels en een prachtig aantal 
Nederlandse prijswinnaars in Italië. Het is logisch dat het organiserend land wat zoveel vogels in heeft gezonden, �ink grossiert 
in prijzen. Maar gezien de resultaten van de Nederlandse inzendingen mogen we meer dan tevreden zijn. Met een grandioze 5e 
plek in het landenklassement kunnen we met recht trots zijn. Het aantal Nederlandse prijswinnaars was percentage gewijs beter 
dan het organiserende land zelf.
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Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) van:
 – Gedomesticeerde exoten – Sectie F1;
 – Zebravinken, Japanse Meeuwen, Rijstvogels, Gouldamadines, Spitsstaartamadines, Diamantvinken, Gordelgrasvinken,        
Ceresamadines, Binsenastrildes, Bichenowastrildes, Roodkop papegaaiamadines, Driekleur papegaaiamadines, 
Zilverbekjes, Loodbekjes, Kapoetsensijzen, Magelhaen sijzen, Mexicaanse roodmussen.
 – Alle overige exoten – Sectie F2 (5 van zelfde soort in klasse mogelijk)
 – Europese cultuurvogels sectie G1, Europese cultuurvogels mutaties – sectie G2, Hybriden -H.

Voor parkieten en papegaaien geldt voor sommige groepen dat het nu ook toegestaan is om 3 en 4 jarige vogels in te zenden, 
maar ook 7 jaar (ara's kaketoes).

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)
 – Poicephalus – Coracopsis – Psittacus.
Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018- 2017- 2016- 2015- 2014- 2013- 2012)
 – Eclectus – Nestor- Tanygnatus- Deroptyus

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017) Sectie M
 – Forpussen – Catharina – Brotogeris -Psilopsiagon.
Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)
 – Pyrrhuras – Aratingas – Muisparkieten.

Eigen kweek (E.K.) laatste 3 jaar (2018 – 2017 -2016) Sectie K-
 – Neophemas – Valkparkieten – Psephotus – Northiella, -Cyanoramphus, -Lathamus,
 – Platycercus – Purpureicephalus – Barnardius – Polytelis –

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 -2016-2015-2014) Sectie L
Alexander – Derbyan

Eigen kweek (E.K.) laatste 5 jaar (2018 – 2017 – 2016- 2015- 2014)
 – Eunymphicus, -Alisterus, -Aprosmictus,
Eigen kweek (E.K.) laatste 4 jaar (2018 – 2017 -2016-2015) Sectie L
 – Psittacula Krameri (2018, 2017, 2016 en 2015).

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
 – Engelse Grasparkieten -sectie I1, Kleurgrasparkieten -Sectie I2,
 – Agaporniden – Sectie J

Eigen kweek (E.K.) laatste 7 jaar (2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012) Sectie N
 – Amazonas -Ara – Cacatua

Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)
 – Pionites – Pionopsitta – Touit- Trichlaria
Eigen kweek (E.K.) kweekjaar (2018 – 2017- 2016)
 – Loris

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
Kwartels en overige grondvogels Sectie P (mits geen beperkingen van overheidswege)

Eigen kweek (E.K.) laatste en voorlaatste kweekjaar (2018 en/of 2017)
 – Exotische Duiven – Sectie O.

ENKELINGEN:
Sectie H (Hybriden).
Hybriden van soorten en/of ondersoorten onderling en tri – hybriden worden niet toegelaten.
De jaartallen waarvoor vogels worden ingeschreven lopen bij COM niet gelijk met de Nederlandse organisaties. Er volgt 
onmiddellijke diskwali�catie bij constatering van onregelmatigheden. Inschrijfgelden worden niet terug betaald in dit soort 
gevallen.

Namens het Comité Mondial 2019
Albert Zomer

LET OP:
 – 5 VOGELS (enkelingen) PER KLASSE toegestaan.
 – STAMMEN inzenden kan ONGELIMITEERD (zoveel u wilt): indien dit in de betreffende secties toegestaan is, kan een 
stam samengesteld worden uit vogels van het laatste en voorlaatste kweekjaar, etc. (ook verschillende kweeknummers 
van de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties zijn in een stam toegestaan).
(Wel BESLIST alle kweeknummers op het inschrijfformulier vermelden)
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     gecontroleerd . De kas zag er goed uit en er wordt gevraagd de penningmeester discharge te

      hebben voor de te houden show. Wel gaat de voorbereiding door en hebben er vertrouwen in dat 
10. Regioshow afd .Wierden; behandeling concept reglement Afd. geeft aan dat ze nog geen locatie

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

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

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

     verlenen. De afd .Wierden zal in Maart 2019 de kascontrole doen.
     Gierveld en 2e voorzitter Jan Smit zijn weer herkozen.

      het goed komt. Art. 15 mocht de afd. een geschikte ruimte vinden er is ruimte voor zangkanarie 
      dan zijn deze van harte welkom. Art. 16 hier wordt verwezen naar het oude vraagprogramma dit 
      zal aangepast worden. Art. 7 in her kader van dier en welzijn zijn er bepaalde leden die hun grote  
      parkieten niet in de klapkooi willen maar in de kleine volière.

     

       De afd. ERKV geeft zich op voor de 2022 om de regioshow te organiseren.

11. Lezing oktober vergadering; Hier wordt  voorgesteld om Wiebe Tolman te vragen.

       En vraagt  of het een probleem is dat de opening  op 5 dec.is. De  vergadering stemt hiermee in. 
12. Rondvraag: De afd. Westerhaar geeft aan dat de regioshow voor 2019 de�nitief doorgaat. 

    
 13. Om negen uur dertig  sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en
        wenst hij eenieder wel thuis                       

                                                                                                                         
                                                                                         

Secretaris: Jan Scholten

5. Bestuur mededelingen : ERKV is met ingang van 1 januari toegetreden als lid van de regio.
    Wel vindt de  vergadering dat dit eerder had moet worden gemeld.
    Dhr. R Woudenberg geeft aan dat zij een vereniging zijn met  zangkanaries. Bij andere

    vergadering hoe daar mee om te gaan. Stellingsmateriaal uitlenen aan elkaar mag geen probleem 
    zijn. Dit na opmerking van de afd.  Nijverdal-Hellendoorn 

    regioverenigingen heeft niemand zangkanaries. Hij geeft aan dit te bespreken bij hun in de 

    

1. Opening: De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom op deze vergadering.   Afdeling Ommen 

Nijverdal  ,  Maart  2018                  Notulen van ledenvergadering gehouden op 6 maart 2018.

    zonderkennisgeving  afwezig. 

Vogelliefhebbersvereniging  RAYON  “REGGE en VECHTSTREEK” 

2. Terugblik 2017. We hebben een aantal mooie tentoonstellingen gezien zowel afdelingsshows en
    de district show .Geen regioshow viel toch wel tegen. Helaas zijn er weer leden in 2017 overleden
    en de voorzitter vraagt een moment van stilte om hen te gedenken. 

3. Notulen van de vergadering  van 2 okt. 2017 worden zonder op- of aanmerking goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken: mail van de diverse vereniging met de uitnodiging voor een bezoek aan hun
    show  Mail afd Nieuwleusen met een uitnodiging voor de receptie van hun 50 jarig bestaan.
    Mail afd. Dalfsen met adres wijziging van hun secretaris.
   

Secretariaat: Akkerwinde 1   7443GZ   Nijverdal   Tel :0548 – 612006
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15 april was het jaarlijkse paaseieren zoeken, een matige opkomst wat erg jammer was maar toch werd er 
nog naar hartelust gezocht door de kinderen.

Op 16 mei hadden we in het St-Jans gebouw een technische avond. Er werden op verschillende tafels 
vogels gezet die je moest benoemen en punten moest geven met behulp van keurbriees. Na de Tijd 
werden deze vogels besproken door Rein Woudenberg en Hans Oude Breuil. Na het officiële gedeelte 
werd er nog naar hartelust gediscussieerd en gezellig nagezeten, het was volgens ons zeker voor herhaling 
vatbaar!

24 juni werd er gebarbecued op het Lageveld, buiten de activiteiten commissie een lage opkomst 12 
personen maar toch een gezellige middag.

5 september gaf Hans Oude Breuil een lezing over zijn reis naar Australië, veel mooie foto's van 
Australische vogels, bloemen, planten en landschappen. We kregen een mooi beeld van Australië voorzien 
van deskundige informatie van Hans.

Al met al was het voor de activiteiten commissie een mooi jaar, hopelijk voor dit jaar een grote opkomst 
van leden op de activiteiten, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Johan Maathuis
Hans Oude Breuil
Marcel Schuurman

Van de activiteitencommissie.

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

WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?

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.

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.

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: 
NB plus jaartal ( voor 2019 geldt dus: NB 19), het kweeknummer en een volgnummer.

   RINGENBESTELLING  2019

WANNEER TE BESTELLEN?

DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN  |  2018 



3e bestelronde Inleverdatum ringencom. uiterlijk 25 januari 2019

De ringencommissaris

2e bestelronde Inleverdatum ringencom. uiterlijk 25 september 2018     

DE BESTELRONDES .
1e bestelronde:  Inleverdatum ringencom.  Uiterlijk 10 mei 2018
   Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 15 mei 2018     
   Uitleverdatum na 1 oktober 2018

   Uitleverdatum na 15 december 2018                       

   Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 31 januari 2019
   Uitleverdatum na 1 april 2019
4e bestelronde Inleverdatum ringencom. uiterlijk 20 maart 2019
   Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 30 maart 2019
   Uitleverdatum: zodra de ringen gereed zijn, uiterlijk 15 mei 2019
Bestelling na 1 april altijd  spoedbestelling

   Inleverdatum bondsbureau uiterlijk 1 oktober 2018

GEKLEURDE RINGEN
Voor kweekseizoen 2019 worden  Zwart  gekleurde ringen uitgeleverd.
De ringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien.

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

   Betaling ringenbestelling 

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

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

NIEUWE LEDEN.

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

SPOEDBESTELLING.

Deze ringen worden aanbevolen voor de lichtgekleurde vogels.

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. 

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.

Voor diegene, die de betaling per bank wil doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen.
Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld 

Wel moet de ringenbestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.
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K.Eidhof  jl Geel intensief   185 K

  Isabel rood intensief   92 Z

  Gloster consort donkerbont schimmel 94 K
F.Sanders Timor zebra wildkl man   92 K

J.Brunsman Isabel rood intensief   93 K
  Agaat rood mozaik T1  93 Z

  Zwart grijsvleugel rood mozaik T 2 91 K
G.Gierveld Bruinpastel wit    92 K
  Bruinpastel geelivoor schimmel  91 K
  Isabelpastel wit   93 K
  Satinet wit    91 K
J.Jansen  Gloster consort schimmel  92 K
  Gloster corona schimmel  91 K
  Gloster consort donkerbont schimmel 92 B

  Roodkoppapegaai amandine zeegroen 364 K
  Bandvink wildkleur man  183 K
  Bandvink geelband   367 K
  Grasparkiet lutino   183 K
G.Poortman Rijstvogel wildkleur   91 K
  Rijstvogel opaal   91 K

G.Altink  Agaat rood mozaik T1  183 Z

  Lori van de blauwe bergen  93 Z

G.Schellevis Oranjekop man   94 Z
  SC Natuurbroed Gouldamandine

  Rood schimmel   185 B     
J.Ballast  Rood intensief   185 B

  Bruin rood mozaik T 1   91 K 

  Bruin rood mozaik T 2   185 K

  Rood schimmel   92 Z
  Japanse meeuw zwartbruin  91 B
J.Beverdam Rood mozaik T 2   91 B

  Bruin rood mozaik T 2   183 K

R.Woudenberg Bruin rood mozaik T 1   183 K

  Bruin rood mozaik T 2   91 K

  Geel schimmel   92 K

  Rood intensief   93 Z
  Rood intensief   94 K

J.Born  Wit    92 Z

  Geel intensief   93 K Ov.

  Diamantvink wildkleur  92 B

  Rijstvogel wit zwartoog  370 B

J. ter Haar Wit     375 Z

  Rijstvogel wit zwartoog  187 K

  Wit    189 K

T. Kamerink Geel schimmel   185 B'

  Rijstvogel wit zwartoog  92 Z

  Wit    91 B

  Diamantvink wildkleur  183 K

H.Nijsink Rood intensief    372 K

D.Fokkert  Grijsrug dwergpapegaai groen pop 183 K
  Grijsrug dwergpapegaai groen man 92 K
  Oogring dwerpapegaai groen man 91 K

  Valkparkiet lutino pop  183 K

  Valkparkiet opaline   91 Z
  Valkparkiet lutino man  91 K

  Aymaraparkiet wildkleur  93 K

  Catharine parkiet EF grijsvleugel groen 187 K
  Catharine parkiet EF grijsvleugel groen 94 K

R.Krommendijk Catharine parkiet wildkleur  374 K
  Catharine parkiet wildkleur  187 K
  Catharine parkiet wildkleur  94 K

J.P.P.Jansen Lori van de blauwe bergen  187 K
A.Evers  Bergparkiet wildkleur   92 K

  Lori van de blauwe bergen  94 K
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Tijdens de Nederlands kampioen schappen in Zwolle 

D. Fokkert  1 x kampioen en 1 x brons
G. Gierveld 6 x kampioen en 3 x zilver
J.A.C. ter Haar 1 x kampioen en 1 x brons

H. Nijsink  1 x zilver en 1 x brons

F.P.W. Sanders 1 x brons

J. Welmers  2 x kampioen

A. H. spenkelink 2 x kampioen en 2 x zilver

J.P.P. Jansen 1 x kampioen en 1 x brons

G.J. Rikkert 1 x kampioen

J. Beverdam  1 x brons

T.A.M, Kamerink 1 x kampioen 1 x zilver en 1 x brons

J. H. Jansen 1 x kampioen en 1 x brons

M. Wekamp 15 x kampioen 3 x zilver en 2 x brons

J.R.Kreijkes 2x oorkonde 1x beker

Ik heb van de volgende personen nog prijzen of oorkondes.

R.Krommendijk Catharina parkiet 368 Z

J.Jansen   1x oorkonde

Mondial 2019 Italië
  Mutatie Catharina 92 K

Graag afhalen aan de Wilgenlaan 18

K.Eidhof  1x oorkonde
T.Dollen  2x oorkonde geldprijs
G.Geertsema 2x oorkonde
Th Kamphuis 1x oorkonde geldprijs
H.Boertien  1x oorkonde geldprijs

Alvast dank,

waar rond de 15000 vogels zijn ingebracht zijn de 

prijzen gevallen: 

Vogel 2018 Zwolle

volgende leden van Vogelvreugd Wierden in de 

Frits Sanders
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ik ben een jonge ondernemer met passie voor mijn vak.
loop gerust binnen en laat u verassen!

Bloemen bij Bas alweer 3 jaar gevestigd aan de 
nijverdalsestraat in wierden.

voor al uw verse bloemen, kwaliteits planten en 
decoraties voor in en om het huis!

Hapjes, buffetten, koud en warm, BBQ, etc.



Gerrit Eshuis ontving een bondsspeld van 40 jaar 
lidmaatschap bond en vereniging uit handen 

van de voorzitter inclusief bijbehorend bord 
en een bos bloemen voor zijn vrouw. 

Gerard Rikkert is 25 jaar bondslid eerst van de Vogelvrienden 
in Enter en vanaf 2009 bij de afdeling Wierden. 
Ook voor hem een speld en een bosje bloemen. 
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Vlnr, mevr Eshuis, Gerrit Eshuis, Gerard Rikkert, Frits Sanders, 
mevr Sanders, Reind Woudenberg, Johan Maathuis.

Helaas ontbreekt Wim Reinders op deze foto hij ontvangt zijn speld later. De avond werd verder ingevuld 
met een paar rondjes bingo. Ook stond er een hapjes buffet gereed en werden de oorkonde’s en eerste 
week uitgereikt. Verder was mooi tijd om lekker gezellig te kletsen. (Hieronder enkele foto`s)
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*          brief van OVO m.b.t. manueel schouwen van volgens tijdens verkoopklasse  op NK Zwolle. Albert heeft dit toegelicht 
waarom dit niet mogelijk is en dat er een vertrouwen moet zijn bij koper/ verkoper.

W. Hobbenschot Haaksbergen (H67)

Kort verslag van de  districtsvergadering gehouden op 10 april 2018

Bericht van verhindering: Bathmen, Steenwijkerwold en Ens

Overleden leden NBvV district Overijssel die ons sinds de vorige vergadering in oktober ontvallen zijn.

H. v.d. Berg Zwolle (W40)

1.Opening:

Vanuit het hoofdbestuur heet ik  Albert als afgevaardigde welkom 

Luut de Boer Urk (U04)
D.Bosch Almelo (A15)
J. Brookman Deventer (L13)
A.J. Effing Losser (G04 en 336)
N. van het Ende Oldebroek (358)
G. Fokkert Marienberg (S42)

de heer Krijt Lettele (OD1)

H. van Losser Rijssen (R06)
J.E.G. Meijerink Haaksbergen (312)
D.J. van der Molen Dalfsen (D09 en erelid van de NBvV)
B. Ottink Haaksbergen (319)

H.H. Kremer Hardenberg (H31)

T. Smink Giethoorn (S15)

A.J. ter Laak Tuk (S15)

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

* De  Aangevraagde jubileumspelden zitten tevens in dezelfde enveloppe. Hierbij de opmerking dat er 50 jarig en 60 
jarige jubilarissen zijn, die door een districtsbestuurder worden gehuldigd , die hebben ook de spelden voor deze jubilarissen in 
hun bezit. De districtsbestuurders zijn op de hoogte van de 50 en 60 jarige jubilarissen, wilt als verenging op tijd contact 
opnemen met de districtsbestuurders met de bijzonderheden van betreffend leden?

In deze vergadering is Albert in het zonnetje gezet door hem te huldigen als “Ere voorzitter van het district Overijssel” : Albert 
wordt gehuldigd voor de inzet,  gedrevenheid en betrokkenheid als districtsvoorzitter in de voorgaande jaren  als voorzitter.  

Mededelingen algemeen:
* In de vorige vergadering in oktober miste ik nog van een aantal verengingen de  tt aanvraag/ of de keurkontracten, De  
goedkeuring voor de aangevraagde TT's die tussentijds zijn binnen gekomen, vindt u nu in de afdeling enveloppe 

TT Agenda

J.B. Wibier Dedemsvaart (D14)

Ik  u nogmaals vragen en attenderen om de digitale TT agenda te vullen. Dit is belangrijk daar in geval van vogelgriep de 
afdelingen die hun TT hebben gemeld, hun vogels mogen transporteren naar huis. Laat u opname, in de digitale agenda, 
achterwege dan mogen de vogels niet getransporteerd worden. Indien vogelgriep geconstateerd wordt voor aanvang TT, kan de 
TT niet door gaan. Dit zijn de nieuwe regels van de NVWA

2. notulen   zijn blad voor blad door gelopen. Geen op- en aanmerkingen of vragen. De  Notulist wordt bedankt voor de    
weergave.

3.      inkomende en uitgaande stukken
         
 Bestuur mutaties/  e-mailadressen . 
* Diverse clubbladen 
* 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 .
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Wie wil namens de leden van  Overijssel vertegenwoordigen op deze AV  wel als evt. vervanger fungeren indien de hr. Blaakmeer 
niet kan door wat voor redenen dan ook? 

 7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend en herkiesbaar: penningmeester Piet Konkelaar en 2e 
voorzitter Reinder Woudenberg. Piet Konkelaar heeft aangegeven dat hij kan tussentijds kan aftreden als zijn gezondheid daartoe 
aanleiding geeft.  Beiden zijn herkozen

 8. mededelingen NBvV 
· Cursus toezichthouders tt start op korte termijn  per vereniging max. 2 personen  op nader te bepalen tijd ne plaats zal 
er een basiscursus worden georganiseerd.  Opgegeven leden krijgend t.z.t. bericht hierover 

voor:  2037 | blanco 64  | niet uitgebrachte stemmen : 797 | Totaal 2898 stemmen

· In Onze Vogels wordt sinds vorig jaar een rubriek “Van de bestuurstafel” door de bondssecretaris verzorgd. De rubriek 
geeft een bloemlezing van wat tijdens de vergaderingen van het hoofdbestuur en de bondsraad besproken en besloten wordt. 
Wanneer u deze rubriek leest bent u van het laatste nieuws op de hoogte.  

5. 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. 

Uitslag stemming voor beide heren: 

Ik kreeg een schrijven van afd. Dalfsen met de vraag of het niet zinvol zou zijn ook een vervanger bij calamiteiten aan te wijzen 
zodat Overijssel in ieder geval vertegenwoordigd wordt. 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur: Penningmeester Dirk Verburg en Commissaris Sjoerd Munniksma. Beide aftredend en 
herkiesbaar hiervoor heeft u vanavond de mogelijkheid gehad om uw stem in te brengen namens uw vereniging 

· PR Overijssel zoekt nog actieve leden die in de PR voor de bond mee willen denken en mee willen doen. Graag zo 
spoedig mogelijk opgave via Districtsvoorzitter. 

· TT mondial 2019 voorbereidingen lopen, medewerking van velen gevraagd, met name  van de leden van Overijssel.

· Bondspenningmeester Dirk Verburg is met een zware longontsteking in het ziekenhuis terecht gekomen. Als gevolg 
hiervan heeft Dirk zijn werkzaamheden een aantal weken aan de overige bestuursleden, met name Onno Bijlsma, overgedragen. 
Inmiddels knapt Dirk weer �ink op.

· Mocht er nieuws zijn wat beslist niet kan wachten, dan wordt door het bondsbureau een nieuwsbrief opgesteld of een 
nieuwsbulletin. Een voorbeeld daarvan is toegevoegd bij de stukken van deze districtsvergadering. Hierin wordt uitgelegd hoe 
de wet op de privacy door u moet worden toegepast binnen uw afdeling. Zie ook voor uitleg het bondsvademecum “Regeling 
Informatiebeheer en verstrekking NBvV” en Gedragscode Privacy Gevoelige Gegevens.   
· De Mondial nadert en voor de organisatie hebben we extra handen nodig. Rond de Kerstdagen gaan we kooien vouwen. 
De meeste wedstrijdvogels worden in een kartonnen kooi gehuisvest en dat betekent een �inke klus. Houd de oproepen in de 
gaten, wanneer u een helpende hand wilt toesteken. Zie hiervoor de site www.COM.Mondial2019.nl 
· Het opzetten van een goed promotie- en ledenwervingsplan valt niet mee. Het afgelopen jaar bereikten ons niet alleen 
hartenkreten om daar nu eindelijk eens iets mee te doen, maar ook kregen we handreikingen en zelf aanbiedingen om mee te 
helpen en mee te denken. Tijdens de AV hopen we een nieuwe werkgroep aan u voor te kunnen stellen.
· In de laatste bondsraadvergadering is besloten om de wedstrijdverlichting in de IJsselhallen zelf ter hand te nemen. 

           ontzettend blij mee en wensen hen dan ook alle  succes met de   

*         Voor 2019 zijn we verheugd  mee te mogen delen dat VVTO Twello T08 heeft 
           toegezegd de districtsshow te willen en kunnen organiseren , hier zijn we 

4. benoeming afgevaardigde  AV 19 mei 

           voorbereidingen 

Als afgevaardigde naar de AV heeft de hr. Jaap Blaakmeer (D09) zich aangemeld. 

*         Schrijven  afd. Dalfsen DO9  mbt afvaardiging  naar AV  en vragen die D)9 richting  HB heeft gevraagd onbeantwoord zijn  
door het HB betreffende de begroting van Mondial 2019. Albert Zomer heeft toelichting geven.  
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Tijdens de Mondial moet dit gerealiseerd worden.

· De cursus Surveillant is inmiddels gestart. In de meeste districten is dit geluidloos gegaan, maar niet overal. Het 
hoofdbestuur heeft besloten om niet alle aanvragen te honoreren. De betrokkenen, de afdelingen en  de districten zijn hiervan 
op de hoogte gebracht. Reden hiervoor was het vermoeden dat betrokkenen zich niet altijd aan de algemene gedragsregels van 
de NBvV houden. 
· Op zaterdag 17 maart is Rein Grefhorst, oud-voorzitter van de ANBvV, te midden van zijn vogelvrienden in Apeldoorn 
door de locoburgemeester geridderd. Rein heeft voor zijn vele verdiensten, ook voor onze hobby, een Koninklijke 
Onderscheiding gekregen

· Mededelingen district 

· Tijdens de laatste vogelmarkt in Zwolle zijn er weer liefhebbers door de NVWA gewaarschuwd voor “Bedrijfsmatig 
handelen”. De NBvV is van mening dat dit in veel gevallen geheel onterecht is. De richtlijnen staan op de website van de NBvV. 
Leden die denken dat ze ten onrechte beboet of berispt zijn, kunnen ondersteuning aanvragen bij de Commissie Dierenwelzijn 
en wetgeving.

   Rijssen   336

       Zie districtsblad.

· Afdeling Nieuwleusen N37 er is tot 2x toe geen melding gemaakt van een overleden lid tijdens de Districtsvergadering, 
hiervoor excuses.

13.Sluiting

3 Ommen  O22

1 Nijverdal  N06

2019 heeft VVTO Twello T08 zich gemeld.  

12. Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau werd  gevormd door Twello 1 (T-08), Twello 1 (T-17) en 
Tubbergen (T15) . Stemming volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2016, zie hiervoor jaarverslag N.B.v.V 2017 
(afdelingstand). 2898

 Jeugdleden krijgen via bondsbureau  de inschrijfformulieren en uitnodiging.

· Haaksbergen  vraagt hoeveel vogels er verwacht mogen worden op de Mondiaal. Er wordt rekening gehouden met 
ongeveer 27.000 vogels

9. Bespreking �nancieel verslag districtsfonds Geen op en aanmerkingen 

2019 is de jeugd ontmoetingsdag nog vacant 

11a. uitreiking afdeling klassementprijzen. Bijlage volgt binnenkort

2 Almelo 2  A15

   Wierden  W25 

Uitslag stemming voor beide heren: 

2018 heeft afd. Ommen de DTT toegezegd nadat Hardenberg  zich heeft terug getrokken

10. Verslag kascontrole commissie Genemuiden (G-20), Glanerbrug (G-04) en Enschede 3 (E-28) . Kasboeken zijn goed bevonden, 
compliment voor de penningmeester.  

PAUZE 

 11. Terugblik district TT 2017 Nijverdal , ieder was erg tevreden, mooie show en alles is prima verlopen. Hierna uitreiking 
herinneringsstandaard . 

voor:  2037 | blanco 64 | niet uitgebrachte stemmen : 797 | Totaal 2898 stemmen

 13. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2018 te Ommen door Dalfsen (D-09)

 

12. Rondvraag 
· Heeten H77 meldt dat ze op 1 maart 2019 bij het 50 jarige bestaan  opheffen te bestaan.

Rest mij om u allen namens het overige districtsbestuur te danken voor uw komst en graag tot ziens.
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Rabo Clubkas Campagne. Jouw stem is geld waard!

Stemmen

Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.

Rabobank Noord en West Twente stelt voor deze campagne € 185.000,- beschikbaar!
Daarom wordt er de Rabo Clubkas Campagne georganiseerd voor verenigingen en stichtingen.

Ook Vogelvereniging Vogelvreugd Wierden doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Alle Rabobankklanten van 12 jaar en ouder ontvangen per post of per e-mail een persoonlijke 
stemcode. Vanaf dinsdag 1 mei tot en met maandag 21 mei mag je als klant van de Rabobank 
Noord en West Twente drie stemmen uitbrengen op je favoriete vereniging of stichting. Van deze 
stemmen mag je maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde vereniging of stichting. Elke stem 
is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag 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 actie onder de aandacht te 
brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze financiële bijdrage goed 
gebruiken voor de jaarlijkse organisatie van de vogelshow. Zeker nu onze vaste locatie “st 
Jansgebouw” niet meer beschikbaar is en wij als vereniging op zoek moeten naar een nieuwe locatie 
voor onze vogelshow. Al met al is hiervoor extra geld nodig o.a. voor vervanging van 
tentoonstellingstafels, keuringstafels en bijbehorende verlichting etc. Het zou fantastisch zijn als jij, 
jouw familie, vrienden en bekenden stemmen geven aan Vogelvereniging Vogelvreugd tijdens de 
Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente. Bezoek voor meer informatie over 
de Rabo Clubkas Campagne de website: www.rabobank.nl/nwt. 

    Stem van 1 tot en met 21 mei! via: www.rabobank.nl/nwt

Bedankt voor jullie steun!

Met sportieve groet,
Vogelvereniging Vogelvreugd
Bert Koekkoek (Penningmeester)

KOM IN ACTIE, LAAT JE VOGELVREUGDHART SPREKEN!
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11:30
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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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UITSLAG FRITS BOKAAL
CSG O.P.C. PSC Almen Roden Wierden Vr.veen ERKV District Zwolle Gould am COM Totaal

R.Krommendijk 95 93 95 95 94 94 94 92 92 284 1

D.Fokkert 92 91 92 93 92 93 278 7

H.Boertien 92 94 94 280 5

J ter Haar 93 93 93 93 282 3

G.Rikkert 93 92 93 93 278 7

T.Kamerink 93 95 94 92 94 283 2

J.Jansen 91 92 91 274 9

H.Nijsink 92 92 94 94 280 5

J.Brunsman 92 93 95 93 281 4

G.Schellevis 95 95 94 284 1

F.Sanders 92 91 95 92 92 93 279 6

G.Gierveld 94 94 93 93 281 4

J.Ballast 91 93 92 276 9

A Evers 91 94 92 90 277 8

J.Beverdam 94 92 91 277 8

H.Spenkelink 93 92 94 279 6

R.Woudenberg 93 93 93 279 6

G.Altink 92 93 93 278 7

K.Eidhof 91 93 90 280 5

J.P.P.Jansen 93 94 93 280 5

J.Jansen Enter 92 94 93 279 6

Clubkampioen T. Kamerink 1120 1

R.Krommendijk  1119 2

G.Gierveld 1118 3
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GEHU Kooien
Transportweg 9
7442 CT  Nijverdal
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Uniek bouwsysteem voorzien van:

• Volledig kunststof lade’s
• Geleverd als bouwpakket
• Demontabel

Alles voor uw vogelkooi 
broedkooi of kweekkooi
Alles voor uw vogelkooi 
broedkooi of kweekkooi



Eerder gebruikt kweeknummer:
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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


