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Verenigingsinfo
ERELEDEN
T. Diepenhorst
P.C. Hagenaars,
J.A. Plokker
BESTUUR:
Voorzitter:
Gert-Jan van Duijvenbode,
mail adres: gjduyf@ziggo.nl
tel. 071-4025608
maart 2017
Secretaris:
Piet Hagenaars,
mail adres:piethagenaars@outlook.com
tel. 06-104 74 218

INHOUD:
Inhoudsopgave
Jubilea J. van den Oever
Uitnodiging jaarvergadering
Berichtje penningmeester
Ringen bestellen
Notulen jaarvergadering 2016
Jaarverslag 2016
Klaverjasavond
Kwekers advertenties
Aktiviteiten 2017

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
5
7
7
15
17
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.

€40,00
€20,00
€20,00

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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Beste vogelvrienden,
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie wordt Jan
van den Oever door de voorzitter Gert-jan
van Duijvenbode gehuldigd voor zijn 60
jarig jubileum bij de Nederlandse Bond
van vogelliefhebbers.
Jan kon niet aanwezig zijn tijdens de
huldiging bij de opening van de onderlinge
tentoonstelling. Jan lag toen ziek op bed.
Jan van harte gefeliciteerd.

Agenda:
1.Opening.
2.In en Uitgaande post.
3.Ledenmutatie;
4.Notulen jaarvergadering 04-03-16;
5.Verslag ringencommissaris;
6.Jaarverslag secretaris.
7.Financieel jaarverslag.
8.Verslag kascommissie.
9.Samenstelling nieuwe kascommissie.
10.Begroting 2017.
11.Stichting Kleindierensport Katwijk.
12.Bestuursverkiezing.
13.Rondvraag.
Toelichting punt 12:
Aftredend en herkiesbaar is de
1e penningmeester Dick Verkade.

Foto Jaap Plokker

Berichtje van de penningmeester.
Beste leden van de Kanarievogel het is
weer zover. Een nieuw verenigingsjaar.
Wilt u de contributie overmaken. Het
eerste halfjaar is al weer door de N.B.v.V.
automatisch geïncasseerd.
De contributie bedraagt voor senior leden
€40,00, voor donateurs is dat €20,00 en
voor jeugdleden is het €20,00.

Uitnodiging jaarvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de
jaarvergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017.
In het verenigingsgebouw
‘Kleindierensport-Katwijk’, oude ’sGravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk
aan Zee.

Bij voorbaat hartelijke dank.

We beginnen om 20.00 uur.
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Notulen van de jaarvergadering, welke
gehouden is op vrijdag 4 maart 2016 in het
verenigingsgebouw ‘KleindierensportKatwijk’, oude ’s-Gravendijckseweg 2a,
2221 DB te Katwijk aan Zee. Er waren 17
leden incl. het bestuur aanwezig.

Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds
belangrijker, niet alleen om aan anderen te
kunnen laten zien dat wij geen vogels uit
de vrije natuur in ons bezit hebben, maar
omdat de in gevangenschap geboren vogels
vaak betere fokvogels zijn.

1.Opening.
Om kwart over acht opent de secretaris de
vergadering. Dit omdat de voorzitter Gertjan van Duijvenbode verhindert was.

Ring daarom je
vogels, zeker de
wat lastiger te
kweken soorten,
die in een
gezelschapsvolière worden geboren.

2.In en Uitgaande post.
Digitale nieuwsbrief van de N.B.v.V.;
Stemformulier districtvergadering;
Verkiezing van de heren Klaas Snijder en
Albert Zomer resp. voor de functies 1ste
voorzitter en 2de voorzitter. Dit ten gevolg
van het aftreden van Henk van Hout (was
voorzitter)
Het samengaan van de N.B.v.V. en de
A.N.N.v.V. per 1 januari 2017.
Herkiezen van de districtbestuurders Leo
Wooning en Hans van Egmond.

Heb je jongen en geen ringen? Schroom
niet om de ringencommissaris te bellen.
Hij kan je meestal á la minute van de
gewenste ringmaat voorzien. Het is
mogelijk om voor alle vogels ringen te
bestellen in een hoeveelheid van minimaal
10 ringen.
Bestellen tot:
5 mei 2016
20 september 2016
20 januari 2017
20 maart 2017

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2016
Uiterlijk 15 dec. 2016
Uiterlijk 1 april 2017
Uiterlijk 15 mei 2017

3.Ledenmutatie;
Bedankt per 01-01-2016: P. Knoope, N.
Ramjiwan, J. Buuron, L. Lindhout, C.
Hogewoning.
C. Hogewoning wordt donateur.

De ringen voor kweekseizoen 2017
zijn blauw.
Spoed bestelling: Extra kosten €1,= per
ring.
Als u ringen wilt bestellen voor Eur.
Cultuurvogels dient u het originele
formulier te gebruiken met uw BSN (het
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.

4.Verslag ringencommissaris;
Piet 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.
Piet bedankt Bouwe voor het verslag en
voor de werkzaamheden die hij verricht
heeft.
5.Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag van de secretaris staat in
het clubblad. Piet vraag aan de aanwezige
of er iemand op of aanmerkingen heeft.
Niemand reageert hier op.

De ringencommissaris
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
Mail adres: b.nijgh@gmail.com

6.Financieel jaarverslag.
Dick Verkade deelt de financiele verslagen
uit. Dick neemt de verslagen per blz. door.
Hieruit blijkt dat over 2015 een verlies
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gemaakt is van €626,46. Een van de
oorzaken is de sponsering door
adverteerders tot een minimum is terug
gelopen. Daarnaast zal de penningmeester
de post verzekeringen eens tegen het licht
te gaan houden

Het bestuur stelt voor om Ton Diepenhorst
tot Erelid te benoemen. Ton heeft tijdens
zijn lidmaatschap positief uit gelaten. Ton
heeft 9 jaren deel uitgemaakt van het
bestuur, waarvan 3 jaar voorzitter.
Natuurlijk zijn er ook dingen te vertellen
die in zijn nadeel spreken, maar het
positieve springt er uit. Zo heeft Ton
tijdens zijn schorsing bij de NBvV, om
prive redenen, altijd klaar gestaan voor de
vereniging. Het laatste dat hij samen met
Piet van Zuilen gedaan heeft is
advertenties op halen voor een dikke
€2000, heeft bij het bestuur de doorslag
gegeven. Wie van ons doet dit hem na.
Niemand van de aanwezige was tegen het
benoemen van Ton tot erelid.
Hierna wordt Ton binnen geroepen. Het
besluit van de vergadering wordt Ton
medegedeeld en overhandigt Piet een
bevestiging in de vorm van een oorkonde
vergezeld van een bloementje. Ton
bedankt de aanwezige voor zijn
benoeming. Dit had hij niet verwacht

7.Verslag kascommissie.
De kascommissie, Krien Onderwater en
Ton Diepenhorst hebben de kas
gecontroleerd.
De kas steekproef gewijs gecontroleerd.
Daarbij zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Daarom stellen de
kascommissie voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het
verenigingsjaar 2015. Dit werd met
applaus bekrachtigd. Piet bedankt beide
heren.
8.Samenstelling nieuwe kascommissie.
Ton nam voor het eerst deel aan de
kascommissie. Krien Onderwater was
aftredend. Gerrit van der Zwam was
reserve en treedt automatisch toe tot de
kascommissie. Piet vraagd wie van de
aanwezige zich beschikbaar wilt stellen om
deel te nemen aan de kascommissie.
Hiervoor gaf Maart Helders zich op. Hij
zal in eerste instantie reserve staan.

10.Stichting Kleindierensport Katwijk.
De communicatie met het stichtingsbestuur
is nog steeds niet optimaal. Wel positief is
te noemen dat de stichting bestaat uit een
aantal andere bestuurders. Denk hierbij aan
een nieuwe voorzitter Kruistum. Deze wilt
de vereniging bijeen te brengen. De eerste
bijeenkomsten onder de nieuwe voorzitter
zijn veel belovend. Piet sprak de wens uit
de vertegenwoordigers veel succes.

9.Begroting 2016.
De begroting laat een negatief bedrag zien
van €330,=. Oorzaken kan gevonden
worden in verhoging van de huurprijs,
minder opbrengst contributie en een hoog
bedrag voor het clubblad. Om het
negatieve bedrag zo klein mogelijk te
houden, stelt het bestuur voor om de
contributie met €2 te verhogen. Deze
verhoging staat los van de eventuele
verhoging van de bondscontributie. Dit
werd goed gekeurd.

11.Bestuursverkiezing.
Aftredend is de secretaris Piet Hagenaars.
Piet stelt zich herkiesbaar. Piet vraagt of
iemand bezwaar heeft. Piet wordt met
acclimatie herkozen.
12.Rondvraag.
Hiervoor was geen belangstelling.

Hierna volgt de pauze. Na de pauze wordt
Ton Diepenhorst verzocht om de zaal te
verlaten. Er gaan dingen besproken worden
waarbij Ton niet gewenst is.

Niets meer aan de orde sluit Piet de
vergadering en bedankt hij de aanwezige
voor hun positieve inbreng.
Piet Hagenaars
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NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2016,
gezien door de ogen van de secretaris.

Het verenigingsblad.
Dit jaar heeft het verenigingsblad een
vernieuwing ondergaan. Deze is nu in
groot formaat (A-4) en gedeeltelijk in
kleur. Dit is financieel mogelijk gemaakt
doordat Ton Diepstraten en Piet van Zuilen
achter nieuwe adverteerders zijn aangegaan. In het financiele verslag van de
penningmeester zal dit duidelijk worden.
Het verenigingsblad is nog steeds een
eenmanszaakje. Jammer.

Opvallend in 2016 is dat we 2 tentoonstellingen hebben gehouden. De zustervereniging Vogellust uit Noordwijk zou in
november de rayontentoonstelling houden.
Echter deze vereniging is in juni j.l. op te
houden te bestaan. Twee jaar geleden is de
rayonvergadering, die wij zouden houden,
toen niet doorgegaan door de vogelgriep.
Om dat goed te maken hebben wij dit jaar
de rayontentoonstelling alsnog gehouden,
maar niet gelijk met de jaarlijkse
tentoonstelling maar apart in november.
Ledenmutaties.
We zijn het jaar begonnen met 94 leden,
waarvan 2 jeugdeden, 2 ereleden en 3
donateurs. In 2016 hebben 8 leden bedankt
en hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld.
Dit resulteerde dat we eindigden, eigenlijk
moet ik zeggen dat we 2017 begonnen met
89 leden waarvan 1 jeugdlid, 3 ereleden en
4 donateurs. De opzeggers van 1 januari
zijn hierin verwerkt.
Bijeenkomsten.
Een ieder had de kans om 27 keer elkaar te
ontmoeten. Ja, ik zie u al denken, zoveel ?!
Ja zoveel. Denk maar eens mee 8 ledenvergaderingen, 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. Deze
avonden worden altijd op vrijdag
gehouden. De avonden voorheen door de
week, i.v.m. de aktiviteiten van de
duivenvereniging op de vrijdag, zijn
geschrapt. Nieuw dit jaar was een
klaverjasavond op de vrijdag avond tijdens
de tentoonstelling. Vrijdag is altijd een
rustige avond wat betreft bezoekers.
In september werd Wim van der Plas
gehuldigd als kampioen van seizoen 2015
– 2016.

Bestuurssamenstelling.
Tijdens de jaarvergadering was de
secretaris Piet Hagenaars aftreden, maar
heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij is met
acclimatie herkozen.
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 is als succesvol te
bestempelen. Het valt op dat we op elke
beurs diverse leden zien. Hetzij om een
vogeltje, om voer of gewoon om een
praatje te doen. Zowel de vogelhandelaren
en de zaad verkoper zijn te vreden over het
verloop. Alleen de zaterdagen als er een
grote beurs elders wordt gehouden, denk
aan Zwolle, is het bezoek wat minder. De
zaadverkoper is zelfs tijdens de zomer
gekomen toen er geen vogelbeurzen waren.
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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Vrijdag 16 december hebben we ook nog
een ronde gespeeld en de uitslag van deze
avond willen we jullie niet onthouden, dus
hier komt hij:

KLAVERJASSEN BIJ DE
KANARIEVOGEL
Vrijdag 20 januari 2017 is toch wel een
historische dag geworden. De inauguratie
van Donald Trump als president van de
Verenigde Staten van Amerika is al zeer
belangrijk te noemen , maar bovendien
stond de eerste klaverjasavond van 2017
op de agenda. Ook niet onbelangrijk
dachten we. In ieder geval kwamen weer
zestien spelers zich inschrijven om hun
krachten te meten. Hun enthousiasme was
zo te horen, even groot als die van de
mensen overzee, zowel bij de voor als
tegenstanders van Donald Duck, ehh
Trump bedoel ik natuurlijk.

1. Cor Schaap met 5.001 pnt.
2. Jan Schaap met 4.982 pnt.
3. Aad Kuijt met 4.978 pnt.
De eieren waren die avond voor Jaap van
der Bent.
De volgende speeldagen zijn 10 (is al
geweest) en 24 februari, dus Troef Boer
hoopt jullie dan weer te zien!!
De uitslag van 20 januari 2017:
1. Krien Onderwater
2. Rien van Duijvenbode
3. Piet van Zuilen
4. Arie Havenaar
5. Jan Schaap
Troef Boer.

Alle gekheid op een stokje, de stemming
zat er vanaf de koffie direct weer in. Er
werd van meet af aan scherp gespeeld,
maar echt hoge scores werden er niet
gehaald. Ook waren er maar twee of drie
spelers die alle drie de ronden vrij constant
speelden; en zij eindigden dan ook in de
top. De rest van het deelnemersveld had er
wel een mindere score tussen zitten; maar
dat hoort er allemaal bij.
Krien Onderwater was de meest constante
speler en dus haalde hij met 5.419 punten
de eerste plaats. De troostprijs was deze
keer voor Wim van der Plas T met 4.006
punten en de wilde ronde werd gewonnen
door Aad Kuijt en Frans Hogewoning met
1.783 punten.

~ 17 ~

5.419
5.357
5.056
4.801
4.799
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T. Diepenhorst
Tel.: 06-41423184
Kweker van:

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

Waterslagers

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

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

G.J. de Brabander
Tel.: 06-22587218
06-42866940
Kweker van:
Waterslagers

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

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:
Waterslagers &
Kleurkanaries

D. Verkade
Tel.: 071-4024698
Kweker van:
Tropische vogels &
Parkietachtige

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

Hier had u

Grasparkieten

B. van der Stelt
Tel.: 0252-418235
Kweker van:
Waterslagers &
Diamantvinken

G. van Duyn

C. Schaap

J. Schaap

Donateur

Donateur

Donateur
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Agaproniden

Waterslagers

Gould amadinen

Waterslagers

Kunnen staan
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Activiteitenoverzicht 2017
(onder voorbehoud)
Vrijdag
13 januari
Zaterdag
21 januari
Vrijdag
20 januari
Vrijdag
27 januari
Vrijdag
10 februari
Zaterdag
18 februari
Vrijdag
24 februari
Vrijdag
3 maart
Vrijdag
10 maart
Zaterdag
18 maart
Vrijdag
24 maart
Donderdag
6 april
Zaterdag
15 april
Woensdag
10 mei

Nieuwjaarsreceptie
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Jaarvergadering
Klaverjassen
Vogelbeurs
Klaverjassen
Ledenvergadering(afhankelijk vliegprogramma)
Vogelbeurs
Ledenvergadering(afhankelijk vliegprogramma)

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

8 september
15 september
16 september
16 september
22 september
6 oktober
13 oktober
21 oktober
20 oktober
3 november
17 november
18 november
24 november
25 november
28 november
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
16 december
6 januari

Ledenvergadering(EERSTE vrijdag na het
vliegseizoen
Kaartavond
Vogelbeurs
Barbeque
Kaartavond
Kaartavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Kaartavond
Kaartavond
Inschrijven onderlinge tentoonstelling
Vogelbeurs
Kaartavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw/inbrengen vogels
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open / kaartavond
Tentoonstelling open
Vogelbeurs
Nieuwjaarsreceptie

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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