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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: € 35,00;
jeugdleden: € 17,50.
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,
Op vrijdag 1 oktober a.s. is Hans van der Sluis door het bestuur
uitgenodigd om een lezing te komen houden.
Tijdens de lezing zullen we een kijkje nemen achter de schermen van
het Vogelpark Avifauna en de dierentuinen Artis en Jersey Zoo.
Na de pauze zullen er een aantal aparte vogelsoorten belicht worden.
Hans van der Sluis heeft 25 jaar gewerkt bij het Vogelpark Avifauna.
Sinds kort is hij werkzaam als dierenverzorger bij dierentuin Artis.
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Notulen van de ledenvergadering, welke plaats vindt op vrijdag
17 september 2010 in het verenigingsgebouw ‘KleindierensportKatwijk’, Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
1. Opening;
Jaap Plokker heet een ieder van harte welkom, maar in het
bijzonder de nieuwe leden van Duyvenbode en Zandbergen.
Beide leden hebben tropische vogels in een gezelschapsvolière.
In de toekomst gaan ze wel in broedkooien kweken.
Jaap memoreert dat Bas Vlieland prostaat kanker heeft, maar
nog geen uitzaaiingen. Dirk de Mol is geholpen aan zijn blinde
darm. Deze kan weer kijken.
2. In en Uitgaande post;
Schrijven / rekening van de firma Sena;
Uitnodiging Rayonvergadering;
Aanvraag t.t. 2011;
Schrijven van de Stichting Kleindierensport Katwijk aan de
Gemeente Katwijk aangaande de financiële te korten
Bericht van verhindering ontvangen van D. Verkade, C, van
Rossum D. de Mol A. van Niel en C. Schaap, terwijl 21 leden
aanwezig waren.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering;
De notulen van 7 mei j.l. worden zonder op of aanmerkingen
aangenomen.
4. Ledenmutatie;
Lid per 01-06:
G. van Duyvenbode, W. Dreesstr. 38, Katwijk;
Lid per 01-07:
R.N. Zandbergen, Valkenburgerweg 88, Rijnsburg;
Per 01-08:
M.J. Lindhout, Zeggestraat 34, Lisserbroek;
Allen zijn tropenkwekers.
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5. Pauze;
Laatste mogelijkheid voor 2de bestelronde ringen 2011.
6. Wat er verder ter tafel gebracht wordt;
Stand van zaken rondom het nieuwe clubgebouw. Het bestuur
heeft nog geen rook gezien. Er is zelfs geen communicatie
geweest met de Stichting. De vraag wordt geopperd of we op
deze basis nog wel verder moeten gaan. Het grootste punt is en
blijft een ruimte te vinden voor de tentoonstelling. Voor de
vergaderingen zijn best wel ruimten te krijgen. Er is wel een
´CC´ bericht ontvangen van de badmintonclub. Deze club is ook
op zoek naar een nieuw onderkomen. Zij hebben een ruimte
nodig van ca. 600 vierkante meter.
Besloten wordt dat een brief uit gaat naar de Stichting om ons
ongenoegen te uiten.
7. Vogelpraatje;
Jaap ging de leden af om te vragen hoe de kweek was verlopen
en of er nog problemen de kop hebben opstoken. Al vlug bleek
dat er goed tot zeer goed gekweekt is. Maar toch kwam enkele
malen ´kannibalisme´ ten gehore. Hier werd goed over
gesproken. Maar toch kwamen we er niet uit. Is het een
verervende kwestie, of een verkeerde voermethode dat te rijk aan
eiwitten is. De meningen waren duidelijk verdeeld.
Al met al kunnen we op een goed gevulde tentoonstelling
verwachten.
8. Rondvraag.
Er zat een bijlage bij Onze vogels. Waar is dat voor. Hierin staan
de meest voorkomende vogels die ingestuurd worden aan een
tentoonstelling. Om nu de vogelsoorten met de diverse
kleurslagen bij elkaar te kunnen zetten op de tentoonstelling is
een wedstrijdklasse samengesteld. Teven is aangeven hoeveel
jaar een gekweekte vogel ingezonden mag worden als een Eigen
Kweek vogel. Zo zijn bepaalde tropische vogels die 3 jaar als
e.k. vogel ingestuurd mogen worden. Enkele parkieten soorten
mogen zelf nog langer als e.k. vogel ingestuurd worden
Jaap Plokker heeft een mankanarie opgevangen en weet niet te
achterhalen van wie deze is. Jordi Verkade wist te vertellen dat
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Voor verkoop
en reparatie
van
fietsen
en
bromfietsen.
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zijn vader enkele vogels mist, maar of deze kanarie daar deel
van uit maakt wist hij niet. Maar als Jaap hem kwijt wilt is er
ruimte in die volière.
Zo heeft Piet van der Plas een roodkop gould amadine. Het
ringetje verwijst naar Arie van Rijn, maar deze mist er geen.
Mogelijk heeft hij deze vogel aan deze of gene verkocht.
9. Niets meer aan de orde sluit Jaap de vergadering en dank een
ieder voor zijn inbreng. Volgende bijeenkomst is een lezing van
Hans van der Sluis.

Annastraat 18
Katwijk aan Zee
Tel. 071 - 4012271
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De nieuwe Kia Rio nu verkrijgbaar bij:

Autobedrijf
Kleverlaan
Gieterij 2,
Noordwijkerhout

0252-373724
www.kia-noordwijkerhout.nl
info@autobedrijfkleverlaan.nl
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Rayontentoonstelling 2010.
Dit jaar wordt de rayontentoonstelling georganiseerd door

v.v. “’t Sijsje” uit Nieuwveen.
Deze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Omdat de vereniging samen
met de duivenvereniging “de Witpen”in een gebouw verblijven en te
klein is om de rayontentoonstelling samen met hun onderlinge
tentoonstelling te organiseren, Organiseert “’t Sijsje”de
rayontentoonstelling voor hun onderlinge tentoonstelling.
De inschrijving sluit op vrijdag 5 november.
Inbrengen op maandag 1 december.
De rayontentoonstelling vindt plaats op 3 t/m 5 december.
Dit is de week voor onze eigen tentoonstelling.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Piet Hagenaars.
De Rayontentoonstelling is in principe een tentoonstelling waar de
verenigingen tegen elkaar spelen voor de Cor Jansen bokaal. Immers
de 10 beste vogels van elke vereniging tellen. Maar buiten de
verenigingswedstrijd zijn er ook individuele prijzen te winnen.
De inschrijving verloopt via de secretaris van iedere vereniging. Max.
mogen 50 Eigen kweek vogels ingestuurd worden.
Het in schrijven per vogel is slechts 1,25 met een verplichte catalogus
van 3,50.
De vereniging “de Kanarievogel” heeft al een paar keer niet
meegedaan, laten we weer eens meedoen.

Inschrijfformulieren zijn bij de secretaris te verkrijgen.
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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:
6 mei 2010

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2010

Ronde 2

20 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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Voor al uw dranken
Relatiegeschenken

gaat u naar:

De slijter die verrast.
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Activiteitenoverzicht
2010
Vrijdag
19 februari
Vrijdag
26 februari
Vrijdag
12 maart
Vrijdag
26 maart
Donderdag
8 april
Donderdag
15 april
Donderdag
6 mei
Woensdag
12 mei
Zaterdag
22 mei

Ledenvergadering
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Ledenvergadering
Kaartavond
Barbecue

Zomerstop
Vrijdag 17 september
Vrijdag 24 september
Vrijdag
1 oktober
Vrijdag
15 oktober
Vrijdag
5 november
Vrijdag
12 november
Vrijdag
19 november
Zaterdag` 27 november
Dinsdag 30 november
Woensdag 8 december
Donderdag 9 december
Vrijdag
10 december
Zaterdag 11 december
Vrijdag
17 december

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing door dhr.H. van der Sluis
Kaartavond
Bespreking tentoonstellingszaken
Kaartavond
Inschrijven tentoonstelling
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond

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

Indien onbestelbaar retourneren
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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