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Verenigingsinfo
ERELEDEN

P.C. Hagenaars en J.A. Plokker

BESTUUR
Voorzitter :
(Waarnemend)
Secretaris:

Jaap Plokker, Hercules 86,
2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75 62
Piet Hagenaars, de Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk, tel. 06-104 74 218
Penningmeester:Dick Verkade, Hartweg 81
2221 PV Katwijk, tel. 071-402 46 99
Lid:
Piet van Zuilen, Boslaan 48
2224 HJ Katwijk, tel. 071-407 25 50
Lid:
Cees van Rossum, Adrianastraat 73
2225 NW Katwijk, tel. 071-407 24 76
Lid:

Vacant.

Lid:

Vacant.

OVERIGE
Ringencommissaris: Piet van der Plas, Tel. 071-407 16 84
E-mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, Tel. 071-403 03 23
Redactie clubblad: Piet Hagenaars, pchagenaars@casema.nl
Bankrekeningnummer: 33.18.01.809
t.n.v. “DE KANARIEVOGEL” KATWIJK
Lidmaatschap: Contributie per kalenderjaar: seniorleden: € 33,00;
jeugdleden: € 16,50.
Verenigingsgebouw:
Gebouw Stichting “Kleindierensport Katwijk”
Prins Hendrikkade 10a, Katwijk aan Zee.
Website:

www.kanarievogel.nl
Beheerder: kanarievogel@casema.nl
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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de ledenvergadering,
welke plaats vindt op donderdag 8 april 2010.
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening;
2. In en Uitgaande post;
3. Verslag van de jaarledenvergadering d.d. 12 maart;
Staat elders in dit clubblad.
4. Ledenmutatie;
5. Stand van zaken in nieuwe behuizing;
6. Pauze;
Met de gebruikelijke verloting;
Ringen bestellen kweekseizoen 2010;
7. Op bezoek bij Bouwe Nijgh en Piet de Koning;
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
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Notulen van de jaarvergadering, welke plaats vindt op vrijdag 12
maart 2010 in het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
1.Opening.
Om 20.10 uur opent Jaap Plokker de vergadering.
Jaap heet een ieder van harte welkom. Jaap feliciteert Krien
Onderwater met het behalen van het keurmeesterschap waterslagers
afgelopen januari te Apeldoorn. Bericht van verhindering ontvangen
van Dick Verkade, hij is op vacantie naar Tailand,
W. Souverijn, B.Vlieland en D. de Mol.
2. In en Uitgaande post.
Rekening voor Kamer van Koophandel
Uitnodiging Rayonvergadering maandag 8 maart
3.Verslagen van ledenvergaderingen.
De verslagen d.d. 13 november en van de bijzondere vergadering d.d.
21 januari; werden onder dankzegging van de maker goedgekeurd.
4.Ledenmutatie;
Afgevoerd op eigen initiatief:
C. de Mare, W. v.d. Linden, A. Hoek, R. v. Dijk, W. de Mol,
W. Peters, W. Zonneveld en J. de Vreugd.
Afgevoerd i.v.m. contributie achterstand:
R. van Delft.
Nieuwe leden per 1 januari:
M. Kromhout, v. Druestenstraat 15, Rijnsburg, Eur. Cultuur vogels;
P. Honsbeek, Hercules 56, Katwijk, gras en valkparkieten.
Per 01-03-2010:
H. van Beelen, J.Tooropstraat 35 en G. van Beelen, Abeelplein 18 uit
Katwijk. Beide leden zijn kweker van Eur. Cultuurvogels.
J.G. Wetselaar, Predikaanselaantje 12, Oegstgeest, kweker van
tropische vogels.
Totaal 132 senior leden, 3 jeugdleden en 6 donateurs.
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5.Verslag ringencommissaris;
Jaap geeft het woord aan Piet van der Plas, zijnde de
ringencommissaris, en hij doet verslag. In het afgelopen jaar zijn 4215
ringen besteld. Hiervan zijn 525 ringen voor de Europese
cultuurvogels. Er zijn 358 oude ringen overgeschreven. Piet hield
16,65 over. Dit bedrag is overgedragen aan de penningmeester.
6.Jaarverslag secretaris.
Hierna doet Piet Hagenaars zijn verslag. Dit verslag is elders in dit
clubblad te lezen. Jaap bedankt Piet voor het verslag en het voor het
vele werk dat hij het afgelopen jaar gedaan heeft.
Voordat er verder gegaan wordt meld Jaap dat in plaats van het
standaard vogelpraatje aan het eind van de vergadering nu een , aantal
papietjes in de ronde gaat en een ieder wordt gezocht om een vraag
over de vogels er op te zetten zodat aan het eind van de avond een
“forum” mogelijk antwoord kan geven op de vragen. Ook gaan er
papieren rond waarop men de naam kan vermelden als men deel wilt
nemen aan de commissie t.t. organisatie, clubblad assistentie,
barbecue.
7.Financieel t.t. verslag.
Omdat Dick op vakantie is heeft Jaap de verslagen en deelt deze uit.
Jaap zal trachten de vragen die er zijn te beantwoorden, daar alle
verslagen zijn behandeld in een bestuursvergadering.
Jaap doorloopt het financieel t.t. verslag met de aanwezige. Aan de
inkomsten kant blijkt dat post inschrijfgeld beduidend hoger is dan
vorig jaar. Dit komt omdat de post een samengestelde post is van
inschrijfgeld, catalogus voor de inzender en ereprijsgeld.
De post opbrengst verloting is beduidend hoger. De post grabbelton
heeft niet zo heel veel opgeleverd, maar vorig jaar was dit nul en nu
zijn nog een groot aantal prijzen over zodat volgend jaar de onkosten
vrij laag zal zijn. De post adverteerders was 300 lager. De mensen die
deze ophaalt is vrij klein. Het zou mooier zijn dat we met meer
personen hiervoor zouden opdraaien.
Aan de uitgaven kant viel op een lager post catalogus + voerkosten.
Dit omdat er dit jaar geen voer is ingekocht. Dit was geschonken door
de firma Hus. Tevens is het aantal gemaakte catalogi kleiner. De post
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diner keuringsdag was beduidend lager. Al met al hielden we van de
tentoonstelling 437,47 over.
8.Financieel jaarverslag.
Hierna gingen we over naar het boekjaar 2009. Ook dit werd met de
aanwezige doorgenomen. Aan de inkomsten kant waren een aantal
vragen. Een vraag die onbeantwoord bleef was de post Advertenties
2009, Is dit van de t.t. 2009 of moet er nog binnenkomen, of is het t.t.
2008. De post donaties 2009, is het bedrag dat bij elkaar gebracht
wordt door de donateur. De post opbrengst verloting is vrij hoog. Dit
is de opbrengst van de zaalverlotingen tijdens de vergaderingen en is
van 2 jaar.

Vorig jaar werd het bedrag afgerekend nadat de penningmeester de
jaarcijfers had afgesloten. De post opbrengst grote clubactie is vrij
laag. Hier kon geen antwoord op gegeven worden. Aan de uitgave
kant was de post kosten barbecue vrij laag. Dit is de totaal post van de
barbecue. M.a.w. de barbecue heeft de vereniging 76 euro gekost. Zo
ook met de post Kosten jubileum 60 jarig bestaan. Dit is het bedrag de
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vereniging

kost

over

het

10

60

jarig

jubileum.

Er waren leden die vonden dat de posten inkomsten en uitgaven en
eigen bijdrage van beide posten vermeld hadden moeten worden. De
post porti is vrij laag. Dit omdat de bestuursleden en enkele leden de
convocatie binnen Katwijk voor hun rekening nemen.
Het verenigingjaar werd afgesloten met een verlies van 1555,44 euro.
Dit minder dan de kosten van het 60 jarig jubileum. Dus het is geen
schrikbarend verlies. Jaap bedankt een ieder die op welke wijze dan
ook voor dit resultaat hebben zorg gedragen.
9. Verslag kascommissie.

De kas zou gecontroleerd worden door W. de Mooy en A.
Klinkenberg. Maar omdat Arie Klinkenberg door werkzaamheden niet
kon heeft Henk Oudshoorn zijn taak waargenomen. Henk stond immer
reserve.
Willem de Mooy doet verslag. Willem vindt een uur voorafgaande aan
de jaarvergadering de stukken te controleren te kort dag. Tevens zijn
correcties niet meer toe te passen. Willem mistte de ledenlijst om de
inkomsten contributie te controleren. Na het geheel nauwgezet
gecontroleerd te hebben, hebben we geen onregelmatigheden kunnen
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constateren. Daarom stelt de kascommissie voor de penningmeester
voor het jaar 2009 te dechargeren. Dit werd met applaus bekrachtigd.
10.Samenstelling Kascommissie.
Doordat Willem voor de eerste keer de kas heeft gecontroleerd en
Arie Klinkenberg niet aanwezig was werd besloten om de
kascommissie in stand te houden met deze samenstelling en Henk als
reserve aan te houden. Een ieder ging hier mee akkoord.
11. Bestuursvoorstellen.
Het bestuur stelt voor om de contributie 2011 niet te verhogen. Dit
alleen als de NBvV geen contributieverhoging doorvoert. Dit wordt
niet verwacht. Mocht dit toch het geval zijn, wordt dit doorberekend.
Inschrijfgeld t.t.
Het bestuur stelt voor om het inschrijfgeld voor vogels te verhogen
van 1 naar 1,25. Er gingen stemmen op om het inschrijfgeld te
verhogen naar 1,50. Dit vond het bestuur te rigieus. Besloten werd om
het komend jaar dit te houden op 1,25.
12. Begroting 2010.
De begroting werd met een verlies van 189,50 goedgekeurd.
Voordat we over gingen aan de pauze, waarin een ieder een
consumptie aangeboden, werden de verdiende bekers uitgedeeld aan
Cees Hogewoning, 3de prijs tropen en Brabander voor de 2de prijs
stammen waterslagers.
13.Stichting Kleindierensport Katwijk.
Jaap is afgelopen zaterdag op de receptie geweest ter gelegenheid van
het 75 jarig jubileum van KoPluKo. Daar heeft Jaap nog gesproken
met oud wethouder Vingerling en Stichting voorzitter Nico Otten. Hij
is daar niet veel wijzer van geworden. Het stichtingsbestuur en de
besturen/vertegenwoordigers van de 4 verenigingen zijn eenmaal bij
elkaar geweest. Daarna is er geen vergadering meer geweest. Al vlug
bleek dat tijdens deze bijeenkomst de andere verenigingen niet veel
hadden besproken met de leden, maar alleen in de besturen. Zoals
afgesproken heeft de Kanarievogel maximaal een bedrag 15000 euro
ter leen gegeven aan de Stichting. Dit bedrag is ondermeer afhankelijk
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van het bedrag dat de andere 4 vereniging ter leen geven aan de
Stichting. De Kanarievogel leent geen 15.000 euro als de andere
verenigingen (duivenverenigingen) 10.000 euro ter leen geven. Maar
ook al vlug bleek dat ook het Stichtingsbestuur op verschillende
punten het niet met elkaar eens waren. Hierdoor ontstond een
vergadering in een vergadering. Zo bijvoorbeeld voorstel 2 zouden
nieuwe units zijn. De voorzitter wist te melden dat het geen nieuwe
zouden zijn, maar opgeknapte units. Alleen de voorzitter wist hier
van. De voorzitter van de Stichting is nog steeds op zoek naar een
goedkoper alternatief. De brief naar het Gemeentebestuur zou
verstuurd zijn. Dit ondermeer door het aandringen van de
Kanarievogel en de Rijnmonders. Er is zeker extra geld benodigd,
omdat de Gemeente steeds weer komt met extra kosten. Zo moeten de
gekapte bomen worden herplant. Gevraagd werd wanneer er gekapt
gaat worden? Niemand wist hier een antwoord op. Het kappen moet
vóór 1 april gedaan zijn, daar anders dit verschoven wordt naar het
najaar. Volgens enkele leden zouden er bomen zijn gemerkt. Gerrit
van der Zwam wilde weten tot hoever de riolering door de Gemeente
aangelegd werd. Precies wist niemand dit, maar waarschijnlijk tot aan
de bouwput. Gerrit had een ondernemer die ook belangstelling had
voor het verenigingsgebouw. Gerrit en Ton Diepenhorst zullen elkaar
op de hoogte houden en voorstellen indienen richting het
Stichtingsbestuur. Al met al we zitten voorlopig nog wel hier aan de
Prins Hendrikkade.
14.Bestuursverkiezing.
Corina Peters heeft in de vorige jaarvergadering gezegd om te een jaar
te proberen te functioneren als bestuurslid. Dit niet verlopen zo als ze
had gedacht en ziet verder ook af van het bestuurslidmaatschap.
Piet Hagenaars is aftredend en ziet graag dat een ander zijn functie
over neemt. Nu zeker daar Piet Districtvoorzitter is. Maar als er geen
kandidaat is, is Piet bereidt om te blijven functioneren in het bestuur.
Jullie begrijpen al er is geen kandidaat. Piet wordt met algemene
stemmen herkozen. Zo heeft Jaap zich vorig jaar beschikbaar gesteld
voor een jaar om de vereniging draaiende te houden. Ook voor
voorzitter heeft zich niemand gemeld. Jaap blijft onder de oude
voorwaarden functioneren. Zoals we het afgelopen jaar gedraaid
hebben met commissies is goed gegaan. Echter op de papieren die
13

Voor verkoop
en reparatie
van
fietsen
en
bromfietsen.
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rond zijn gegaan stonden summier namen. Dit viel Jaap tegen. De
argumenten van nog zo vroeg en als er gewerkt moet worden zijn we
er. Er is nog geen datum bekend van de barbecue. Voordat we het
weten is de barbecue zover en over werken is niet gesproken, het gaat
om organisatie. Voor de T.T.commissie gaven zich op: Jan van den
Oever, Gerrit van der Zwam, Maart Helders, Ton Diepenhorst, Willen
de Mooy, Cor Schaap, Piet van Zuilen. Voor de barbecue geeft Bouwe
Nijgh zich op. Voor het clubblad was niemand te vinden.
15.Vogelpraatje.
Uit de pot van vragen haalde Jaap een vraag. Dit gezien de tijd.
Gevoeligheid van wormen bij kromsnavels, hoe is dit te constateren,
wat is hier aan te doen, zijn er nog soorten die gevoelig zijn voor de
wormen. Zo zie je maar wat een vraag al niet te weeg kan brengen.
* De Neophema’s en Autralische parkieten blijken de gevoeligste
soorten te zijn.
* Als je de vogels binnenhuis houdt, geen groenvoer of fruit voert
hoef je niet bang te zijn voor wormen.
* Vogels met wormen hebben vaak een scherp borstbeen.
* Elke goede dierenspeciaalzaak heeft wel een middeltje om de vogels
te kuren.
* Bij twijfel van wormen bezit, dan kuren een maand voor de kweek
en aan het eind van het kweekseizoen.
16.Rondvraag.
* Wanneer is de volgende vergadering. Dit stond ook ons clubblad.
Dit is op donderdag 8 april.
* Op de VLOK staat nog niet het programma, wie houdt dit bij?
Dit is nog niet aangepast. Piet zal hier voor zorgen.
* Voor de kaarters onder ons werd gemeld dat de klaverjas avond een
week naar achteren is verschoven.
* Wie heeft er nog kooien in zijn bezit van de vereniging?
Hier op meldde zich een enkeling.
Niets meer aan de orde sluit Jaap om 22.35 uur de vergadering en
wenst een ieder wel thuis.
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Hier volgt een beknopt jaarverslag 2009, gezien door de ogen van de
secretaris.
Ledenmutaties:
We begonnen het jaar met 137 leden, 1 jeugdlid en 7 donateurs. We
sloten het jaar af met 136 volwassene en 3 jeugdleden en 6 donateurs.
Dit houdt in dat we in totaliteit niet zijn gegroeid of gekrompen.
Er zijn 26 mutaties geweest richting het Bondsbureau. Afgelopen jaar
zijn ook een aantal leden of oud leden overleden. Denk daarbij aan:
Gerrit Pool, Kees Zwaan, Dirk Venema en Nico Disseldorp.
Bijeenkomsten.
We zijn 23 keer bij elkaar gekomen. Dit is te verdelen in 9
kaartavonden, 1 Nieuwjaarsreceptie incl. de prijsuitreiking, 1 barbecue
avond, 1 jubileumfeest en 8 ledenvergaderingen. Afgelopen jaar zijn
de ledenvergaderingen o.a. gevuld door Jordi Verkade, Jaap Plokker,
Jan van der Oever en Piet Onderdelinden.
Nieuw hierbij is dat tijdens de Nieuwjaarreceptie voor de eerste maal
de prijzen zijn uitgereikt van de tentoonstelling 2008. Deze
combinatie is goed bevallen en zal worden voortgezet.
Bestuursperikelen.
Tijdens de jaarvergadering traden Dirk de Mol en Ton Diepenhorst af.
Dit ondanks het feit dat er geen kandidaten waren om hen op te
volgen. Aan het eind van de jaarvergadering zaten nog slechts 3
bestuurders achter de tafel. Piet van Zuijlen die de jaarvergadering
bijwoonde als nieuw lid, wilde het bestuur assisteren om in ieder geval
mee te draaien. Nadat er een gesprek is geweest tussen de 2 ere-leden
Piet Hagenaars en Jaap Plokker, heeft Jaap zich beschikbaar gesteld
als interum voorzitter en dan ook nog alleen als gesprekleider bij de
vergaderingen. Dit werd door de leden goed gekeurd. In later stadium
meldde ook Corina Peters zich om het bestuur te assisteren. Zowel
Piet van Zuijlen als Corina Peters krijgen geen vaste taak in het
bestuur. Bij aktiviteiten zullen de leden meer betrokken worden. Maar
het blijft dweilen met de kraan open. Een vereniging met 50 aktieve
leden en dan geen voorzitter kunnen krijgen???????
17
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Website.
De web site waarvan Jordi Verkade de webmaster is, wordt goed
bekeken. Het kijkcijfer staat op 11.300.
Stichting ‘Kleindierensport Katwijk’.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest tussen de Stichting en de
Gemeente. Het gaat er momenteel toch naar uit te zien dat er een
onderdak komt voor de Stichting, dus ook voor de Kanarievogel. Er
wordt nieuwbouw gepleegd d.m.v. porto-cabines. Deze komen te
staan aan de Oude ’s-Gravendijkseweg in Rijnsoever, achter de
ambulancepost. Nu staat dit nog vol met bomen. Het grootste
probleem waar de Stichting mee kamp zijn de financien. Maar ik hoop
dat in het jaar 2010 een begin wordt gemaakt met de bouw. Waar we
in de tijd tussen het verlaten van het NUON gebouw en het intrekken
van het nieuwe verenigingsgebouw terecht komen is nog een vraag.
Geopperd wordt het oude postkantoor, midden in het dorp.
Jubileum
De vereniging bestond dit jaar 60 jaar. Tijdens verschillende
ledenavonden werd er gevraagd wat te organiseren. Het bestuur had
een maximum aan geldbedrag vastgesteld waar binnen het e.e.a.
gerealiseerd zou moeten worden. We hielden het jubileumfeest in de
kleine JOANNES in Katwijk aan de Rijn. Er was een heerlijk warmen koudbuffet. Met behulp van een aantal leden werd een
avondvullend programma in elkaar gezet met o.a. bingo en een
verloting. Een ieder zou prijs moeten hebben. Een grandioze avond.
Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens jullie allen een goed
jaar toe zo wel in de privé sfeer, maar zeker ook in de hobby, zodat we
weer op een leuke tentoonstelling kunnen rekenen. Waar deze
gehouden gaat worden, dat is koffiedik kijken. Graag tot de volgend
jaarvergadering.
Piet Hagenaars
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Ringen kweekseizoen 2011.
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.
Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te
kweken soorten, die in een gezelschapsvolière
worden geboren.
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.
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2011
(ringen met jaartal 11)
Ronde 1

Bestellen tot:
5 mei 2010

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2010

Ronde 2

9 september 2010

Na 15 december 2010

Ronde 3

20 januari 2011

Na 1 april 2011

Ronde 4

20 maart 2011
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2011

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de
ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels.
De ringencommissaris
Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,
E-mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
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Een berichtje van het klaverjasfront.
Bij het ter perse gaan van dit
clubblad was nog geen copy
ontvangen van de klaverjascommissie. Zoals al eens eerder
bekend is gemaakt heeft Aad Kuyt
van de duivensportvereniging
“De Rijnmonders” beslag weten te
leggen op de eerste plaats van
seizoen 2009.
Aad wist in totaal 31919 pnt. bij
elkaar te kaarten. Aad van harte gefeliciteerd door de redactie van het
clubblad. Aad werd gevolgd door Jan Schaap met 30474 pnt. en Rien
van Duijvenbode met 30459 pnt. Beide leden van de Kanarievogel.
Voor de goede orde, Aad is op een enkele keer na op elke kaartavond
geweest en wist deze met succes af te sluiten. Maar Aad, maak je
borst maar nat. De leden van de Kanarievogel zijn in de leer geweest
bij de schaatsrijders. De messen worden door de klaverjasser van de
vereniging op een speciale manier geslepen. Zet je maar schrap.
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Activiteitenoverzicht

Voorjaar 2010
Vrijdag
19 februari
Vrijdag
26 februari
Vrijdag
12 maart
Vrijdag
26 maart
Donderdag
8 april
Donderdag
15 april
Donderdag
6 mei
Woensdag
20 mei
Zaterdag
29 mei

Ledenvergadering
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Barbeceu

Data onder voorbehoud

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina
390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op
de teletekst pagina vermeld.
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Lidmaatschap
v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de
regio "Katwijk en omstreken".
Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk,
Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar.
Het lidmaatschap geeft onder meer recht op:
* het bijwonen van de bijeenkomsten;
* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en
* het bestellen van ringen.
Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat
uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10
bijeenkomsten.
Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen,
tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers.
Contributie voor seniorleden bedraagt € 35,00 per jaar, het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk € 17,50 en € 2,50
________________________________________________________
INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER.
Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid van
(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel".
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
Postcode: …………….Woonplaats: ………………………………..
Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres: .......……………….....
Opsturen naar de secretaris
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Indien onbestelbaar retouneren aan
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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