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Verenigingsinfo
ERELEDEN
P.C. Hagenaars en J.A. Plokker
BESTUUR:
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 071-4025608
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218

maart 2016
INHOUD:
Inhoudsopgave
Uitnodiging jaarvergadering
Notulen jaarvergadering 2015
Jaarverslag 2015
Kwekers advertenties
Aktiviteiten 2016

Penningmeester:
Dick Verkade,
mail adres: cobyverkade@live.nl
tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen,
tel. 071-407 25 50

Redactie clubblad:
Piet Hagenaars,

Ringencommissaris:
Bouwe Nijgh,
tel. 071-403 03 23,
Mail adres:b.nijgh@gmail.com
In nood gevallen de secretaries
Contributie per 2016:
Senior leden (NBvV)
seniorleden (vereniging)
jeugdleden

3
5
5-9
15
19
21

Redactieadres:
piethagenaars@outlook.com
Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken
in te zenden. Deze stukken dienen bij de
redactie te zijn ingeleverd voor de 15de
dag van de voorgaande maand. Niet tijdig
ingeleverde stukken worden later geplaatst.
De redactie neemt geen verantwoording
voor de inhoud van de ingezonden stukken
en behoudt zich het recht voor om
plaatsing om redactionele redenen te
weigeren.

€38,00
€20,00
€19,00

Bankrekeningnummer:
NL72 RABO 033.18.01.809
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”
Katwijk
Verenigingsgebouw:
Stichting “Kleindierensport-Katwijk”
Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,
2221 DB Katwijk aan Zee.

Website:
www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Bosplein

2225 Katwijk aan Zee
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Notulen van de jaarvergadering, welke
gehouden is op vrijdag 13 maart in het
verenigingsgebouw ‘KleindierensportKatwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
2221 DB te Katwijk aan Zee. Er waren 19
leden incl. het bestuur aanwezig.

Uitnodiging jaarvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de
jaarvergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 4 maart 2016.
In het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’, oude ’sGravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk
aan Zee.

1.Opening.
Om kwart over acht verwelkomt Gert-Jan
van Duijvenbode de aanwezigen. In het
bijzonder Peter van Simpelaar. Peter is een
nieuw lid per 1 april.
Alvorens we verder gaan wil ik een
minuutje stilte vragen. Dit omdat Bert
Renes is overleden. Bert was keurmeester
waterslager en heeft regelmatig bij ons
gekeurd.

We beginnen om 20.00 uur.

Agenda:
1.Opening.
2.In en Uitgaande post.
3.Ledenmutatie;
4.Notulen jaarvergadering 13-03-‘15;
5.Verslag ringencommissaris;
6.Jaarverslag secretaris.
7.Financieel jaarverslag.
8.Verslag kascommissie.
9.Samenstelling nieuwe kascommissie.
10.Begroting 2016.
11.Stichting Kleindierensport Katwijk.
12.Bestuursverkiezing.
13.Rondvraag.

2.In en Uitgaande post.
Digitale nieuwsbrief van de N.B.v.V.;
Hierin staat dat het hoofdbestuur van de
A.N.B.v.V. het hoofdbestuur van de
N.B.v.V. heeft uitgenodigd om op een
aantal punten te gaan samen werking. In
eerste instantie wordt gedacht aan het
Nederlandse kampioenschap samen te
organiseren en om gezamenlijk een
vogelblad per maand uit te gaan brengen.
Waar dit tot zal leiden? Wie zal het
zeggen!! Het verzoek van de A.N.B.v.V. is
gedaan omdat er dit jaar een aantal
hoofdbestuursleden gaan stoppen en er
geen opvolging is, grote terugloop van
leden en de ervaring dat na het houden van
de wereldshow de animo om deel te nemen
Ned Kampioenschappen zowel met vogels
als vrijwilligers zeer laag is.
Stemformulier districtvergadering;
Herkiezen van de hoofdbestuursleden
Munniksma en Verburg.
Alsmede een mandaat te geven aan de
bondsraad om stappen te ondernemen tot
vergaande samenwerking met de
A.N.B.v.V..
Voor alle drie zal voorgestemd worden
door de vereniging.
Brief commissie Dier en Welzijn.
Hierin wordt gevraagd om een formulier
samen te stellen over hoeveel uur / geld

Toelichting punt 12:
Aftredend en herkiesbaar is de
1e secretaris zijnde Piet Hagenaars.

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel we zitten
weer in een nieuw jaar en het eerste half
jaar is weer door het bondsbureau
geïncasseerd.
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om
de contributie van 2016 (€38,00 sr leden,
€20,00 donateurs/ver.leden of €19,00
jeugdleden) te voldoen. Bij voorbaat
hartelijke dank.
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wordt besteed aan onderwijs in het houden
van vogels.

tentoonstelling niet doorgegaan is, is het
een vertekend beeld en mogelijk zou het
negatieve getal nog wel eens groter zijn als
alles door gegaan zijn. Maar ook de
opbrengst van de advertenties zijn in een
paar jaar gedaald van €1000 naar €525.
Dick vraagt met klem aan de aanwezige
om aan dit laatste enige aandacht te
besteden.
Zo vraagt Dick aan Ton Diepenhorst en
Piet van Zuilen ook de oude adverteerders
weer eens langs te gaan om te kijken of zij
weer eens willen sponseren.

3.Ledenmutatie;
Bedankt per 01-01-2015: Goossens uit
Rijnsburg en Schonenberg uit Katwijk.
Bedankt per 01-04-2015 v. Lindhout uit
Lisserbroek, van Egmond uit Rijnsburg,
Stol uit Hazerswoude en v. Rossum uit
Katwijk.
Nieuw per 01-03-2015 Peter Simpelaar,
Brgm. Hermanstraat 16 uit Rijnsburg.
4.Verslag ringencommissaris;
Gert-Jan geeft Bouwe Nijgh het woord.
Bouwe meldt dat in het afgelopen jaar
totaal 3500 ringen zijn besteld door 49
leden. Van deze 3500 ringen zijn 465
cultuurringen, 85 spoed ringen en 70
ringen voor nieuwe leden. Gert-Jan
bedankt Bouwe voor het verslag en voor de
werkzaamheden die hij verricht heeft.

7.Verslag kascommissie.
De kascommissie, Willem de Mooy en
Henk Oudshoorn hebben de kas
gecontroleerd. Willem de Mooy krijgt het
woord. Wij hebben de kas steekproefgewijs gecontroleerd. Daarbij hebben wij
geen onregelmatigheden geconstateerd.
Daarom stellen wij voor de penningmeester decharge te verlenen voor het
verenigingsjaar 2014. Dit werd met
applaus bekrachtigd. Gert-Jan bedankt
beide heren.

5.Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag van de secretaris staat in
het clubblad. Het verslag wordt blz. voor
blz. doorgelopen. Hierop waren geen op of
aanmerkingen. Gert-Jan bedankt de
secretaris voor het vele werk dat het
afgelopen verricht is.
Na aanleiding van het jaarverslag reageert
Gert-Jan op het volgende. Er komen nog 2
vogelbeurzen 21 maart en 18 april. Deze
zijn in samenwerking met Jan Holten, Joop
van Turenhout, Johan v.d. IJssel en Dennis
Seetal georganiseerd. Na de laatste beurs
zal overleg plaatsvinden met deze personen
of zij, maar ook wij, door gaan met de
beurs.

8.Samenstelling nieuwe kascommissie.
Doordat beide heren aftredend zijn, zal aan
Krien Onderwater gevraagd worden(was
niet aanwezig) of hij nog een jaar wil
deelnemen aan de kascommissie. Ton
Diepenhorst was reserve en schuift door.
Gerrit van der Zwam geeft zich op als res.
kandidaat.
9.Begroting 2015.
De begroting laat een negatief bedrag zien
van 350,=. Bouwe Nijgh meldt dat
gerekend moet worden met een huur
verhoging van €2100 naar €2500.

6.Financieel jaarverslag.
Dick Verkade deelt de financiele verslagen
uit. Dick neemt de verslagen per blz. door.
Hieruit blijkt dat over 2014 een verlies
gemaakt is van €398,83. De winst en
verliesrekening gaf toch een vertekend
beeld. Denk aan de inkomsten bijdrage
rayon t.t. €150,= en de verlotingen die
gehouden zijn tijdens de rayonvergaderingen €116,=. Daarbij nog eens dat de

10.Stichting Kleindierensport Katwijk.
De communicatie met het stichtingsbestuur
is nog steeds slecht. Door de afgevaardigden van onze vereniging is om een
vergadering gevraagd. Daar komt gewoon
weg geen reactie op. Het schilderen van de
buitenzijde van het clubgebouw komt niet
van de grond. Er worden afspraken
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gemaakt, maar de man met de sleutels
komt niet opdagen. Al met al geen nieuwe
geluiden. Dit is kennelijk een gewoonte
van de voorzitter van de stichting. Dit geldt
ook voor het onderverhuren. Momenteel
wordt er onderverhuurd aan leden van de
verenigingen. “hap snap werk”. Komt er
een koor om elke week het pand een avond
te gebruiken wordt er “niet thuis”
afgegeven. Wat is er nog mooier dan een
vaste onderverhuurder te hebben.
Gert-Jan sprak de wens uit dat de vertegenwoordigers toch het stichtingsbestuur bij
elkaar krijgt om goede afspraken te kunnen
maken.

inderdaad 7 personen in het bestuur. In dat
bestuur was aanwezig een ringencommissaris, thans geen bestuurslid. De vertegenwoordiger in de stichting is momenteel ook
geen bestuurslid. Dus zou je in dit verhaal
een man te kort komen. Maar de
vereniging draait redelijk. De vergadering
vraagt het bestuur er eens over te denken
om zo door te gaan.
Hierop gaf Gert-Jan toch te kennen, dat de
ringencommissaris en de vertegenwoor-diger in de stichting liever in het bestuur te
hebben. Zo hoort het ten slotte. Zaken die
naar buiten geregeld moeten worden,
zouden uit het bestuur moeten komen.
Maar we zijn blij dat we deze personen
hebben en we respecteren hun mening om
geen deel te nemen in het bestuur.

11.Bestuursverkiezing.
Omdat de voorzitter gekozen dient te
worden, neemt de secretaris de voorzittershamer over. Gert-Jan heeft 2 jaar geleden
meegelopen als bestuurder om te kijken of
het deelnemen aan het bestuur van de
vereniging iets voor hem leek. Vervolgens
heeft Gert-Jan een jaar de taak van a.i.
voorzitter op zich genomen. Na dit jaar
heeft Gert-Jan zich als voorzitter verkiesbaar gesteld. Regulier is Piet van Zuilen
aftredend. Piet heeft zich herkiesbaar
gesteld. Ondanks het feit dat er over
personen schriftelijk gestemd dient te
worden, stelt de secretaris voor door het
ontbreken van tegenkandidaten, beide
heren dmv acclamatie te verkiezen. Dit
wordt met applaus bekrachtigd.
Gert-Jan bedankt een ieder voor het
vertrouwen. Maar we zitten hier met 4
bestuurders, terwijl er 7 moeten zitten.
Vanuit de zaal kwam het volgende. Stel dat
er een volledig bestuur zou zitten, dan
betekend dat bij een normaal vergaderbezoek 7 personen achter de tafel en 11 of 12
voor de tafel. Dat is toch een beetje een
vertekend beeld. Maar laten we het van de
positieve kant bezien. In het verleden

12.Rondvraag.
Aad van Niel wil weten waar en wanneer
de rayon en distr. Tentoonstelling
gehouden wordt. De rayon wordt gehouden
door v.v. de Diamantvink uit
Roelofarendsveen in week 47 en de distr.
wordt gehouden door v.v. De Nachtegaal
uit Heerjansdam in week 50.
Jaap Plokker bedankt het bestuur voor de
vele werkzaamheden die zij verricht
hebben. Laten we ons er van bewust zijn,
als zij er niet zijn er ook geen vereniging
meer is. Jaap was blij met de
bereidwilligheid van Gert-Jan en Piet van
Zuilen om zich beschikbaar te stellen voor
een nieuwe periode.
Niets meer aan de orde sluit Gert-Jan de
vergadering met de mededeling dat op 9
april Rien van Duyvenbode en Ron Zoet
een lezing komen houden over het houden
en kweken met vruchten en insecteneters.
Piet Hagenaars
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2015,
gezien door de ogen van de secretaris.

clubblad willen plaatsen is dat altijd
mogelijk, maar helaas wordt hier nog te
weinig gebruik van gemaakt.

In 2015 is weer een volledig jaar geweest.
En dan bedoel ik een jaar dat begint met
een Nieuwjaarsborrel tot aan de jaarlijkse
vogeltentoonstelling. Heerlijk.
Ledenmutaties.
We zijn het jaar begonnen met 98 leden,
waarvan 2 jeugdeden, 2 ereleden en 2
donateurs. In 2015 hebben 10 leden
bedankt en hebben 5 nieuwe leden zich
aangemeld. Dit resulteerde dat we
eindigden, eigenlijk moet ik zeggen dat we
2016 begonnen met 94 leden waarvan 2
jeugdleden, 2 ereleden en 3 donateurs. De
opzeggers van 1 januari zijn er dus ook al
af.
Bijeenkomsten.
Een ieder had de kans om 29 keer elkaar te
ontmoeten. Ja, ik zie u al denken, zoveel ?!
Ja zoveel. Denk maar eens mee 9 ledenvergaderingen waarvan de jaarvergadering en
de lezing gegeven door de leden Ron Zoet
en Rien van Duyvenbode, 1 barbecue, 2
afluister momenten samen met de
N.Z.H.U., 8 vogelbeurzen en 9 kaartavonden.
Klaverjasavonden.
De klaverjassers zijn onder leiding van Piet
van Zuilen 9 keer bij elkaar geweest. Een
enkele avond was bezetting slechts 3
tafeltjes. Meestal waren er 4 tafel bezet. In
september werd Jan Schaap gehuldigd als
kampioen van seizoen 2014 – 2015.
We zagen een aantal nieuwe gezichten,
maar ook oude vertrouwde gezichten
kwamen terug.
Het clubblad.
Het clubblad is nog steeds een
eenmanszaakje. Jammer. Zoals de naam al
zegt is het een blad dat het wel en wee van
de vereniging weergeeft. Als er leden zijn
die een verhaaltje over vogels in het

Bestuurssamenstelling.
Eindelijk was er op de jaarvergadering een
kandidaat voor de functie van 1ste
voorzitter. Dit was Gert-Jan van
Duijvenbode. Gert-Jan had een jaar als ad
intrum gefungeerd als 1ste voorzitter. Piet
van Zuilen stelde zich herkiesbaar als
bestuurslid. Beide heren werden met
acclimatie gekozen.
Stichting Kleindierensport.
Namens de vereniging hebben Bouwe
Nijgh en Gerrit van der Zwan zitting in de
stichting Kleindierensport-Katwijk. Dat het
niet allemaal van een leie dakje gaat
hebben zij inmiddels ondervonden.
Vogelbeurs
De vogelbeurs hebben we voor het eerst als
een volledig jaar gedraaid. Over het
algemeen hebben we niets te klagen gehad
over het aantal bezoekers. Om aantallen te
noemen valt niet mee, de bezoekers lopen
regelmatig weer naar buiten en komen
weer binnen en daar tussen lopen de
duivenmelkers. Alleen de zaterdagen als er
een grote beurs elders wordt gehouden,
denk aan Zwolle, is het bezoek wat minder.
Maar de vogelhandelaren en de
voerverkoper zijn te vreden. De
voerverkoper zou zelfs in de
zomermaanden willen komen, ondanks er
geen vogelbeurs is. Dat zegt genoeg.
Volgens mij is een ieder weer bijgepraat.
Ik wens jullie allen een goed jaar toe zo
wel in de privé sfeer, maar zeker ook met
de hobby, zodat we in deze wereldzaak
weer een ouderwetse tentoonstelling
kunnen neerzetten. Graag tot de volgend
jaarvergadering.
Piet Hagenaars
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T. Diepenhorst
Tel.: 06-41423184
Kweker van:

G. v.d. Zwam
Tel.: 06-12756732
06-20746146
Kweker van:
Eur. Cultuur vogels

Piet van Zuylen
Tel.: 071-407 25 50
Kweker van:

Fr. Schot
Alphen a/d Rijn
Tel.:0172 242337
Kweker van:
Waterslagers

G.J. de Brabander
Tel.: 06-57575697
Kweker van:

Kr. Onderwater
Tel.:071-4033322
Kweker van.:

Waterslagers

Waterslagers

Aad van Niel
Tel. 06-49217246
Kweker van:
Kleur en postuur
kanaries

J.A. Plokker
Tel.: 071-4027562
Kweker van:
Waterslagers &
Jap. meeuwen

B. Nijgh
Tel. 071-4030323
Kweker van.:

Frans Kromhout
Tel. 06-12972013
Kweker van:

M.J. Teeuwen
Tel.: 023-5848601
Kweker van:

Insecten eters

R. Zandbergen
Ted.: 06-10107345
Kweker van:
Gouldamadine &
Eur. Cultuur vogels

D. Groen
Tel.: 071-4073738
Kweker van:
Lachduiven &
kleurkanaries

P. Hagenaars
Tel.: 06-10474218
Kweker van:
Zang en
kleurkanaries

D. Verkade
Tel.: 071-4024698
Kweker van:

J. Kuyt
Tel. 071-4024784
Kweker van:
Grasparkieten

Hier kon jij staan

Maar hier ook

vogeltjes

Speciale vogels

G. van Duyn

C. Schaap

J. Schaap

Donateur

Donateur

Donateur

Waterslagers
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Agaproniden

Gould amadinen

Waterslagers

Parkietachtige
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Activiteitenoverzicht 2016
(onder voorbehoud)
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

8 januari
16 januari
22 januari
5 februari
20 februari
26 februari
4 maart
19 maart
25 maart
7 april
16 april
21 april
12 mei
19 mei

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond

Zomerstop
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

7 september
medio mei
16 september
17 september
23 september
14 oktober
15 oktober
21 oktober
11 november
19 november
25 november
26 november
29 november
7 december
8 december
9 december
10 december
16 december
17 december

Inloop avond
Barbecue
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Inschrijven t.t. + lezing
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond
Vogelbeurs

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen
op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.
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