
 

 

 

01. Opening.  

Notulen Rayon 5 vergadering welke gehouden is op vrijdag 18 september in het clubgebouw 

van v.v. Witroka. Deze vergadering is wegens de Covid-19 uitbraak gehouden volgens de 

regels van het RIVM in een zogenaamde 1,5 meter opstelling. Voorzitter vraagt om een 

moment van stilte om de overleden leden uit ons Rayon te herdenken. Dit waren Atie 

Ursinus – Pleun v.d. Waal – Arie Belder. 

02. Vaststellen van de agenda.   

Geen aanvullingen.  

03. Notulen vorige vergadering.  

De vergadering van 13 september 2019 is de laatst gehouden vergadering en er zijn geen 

op of aanmerkingen op de notulen welke gemaakt zijn door waarnemend notulant Nelly 

v.d.Waal die namens de voorzitter bedankt wordt en vraagt of haar vader deze over wilt 

brengen. Hij belooft dit plechtig te zullen doen. 

04. Ingekomen stukken.   

A. Infoblad District vergadering september 2020. 

B. Uitnodiging Districtvergadering voor vrijdag 2 oktober met de mededeling dat er per 

afdeling maar 1 persoon deze vergadering mag bezoeken. Zwijndrecht geeft aan dat 

de ontvangst in het halletje niet voldoet aan de 1.5 meter maatregel en dat dit voor 

de Districtvergadering moet worden aangepast. 

C. ALV vergadering is verschoven wegens Covid-19 naar 17 oktober en als afgevaardigde 

van Z-H gaat Andre Leeuwenstein. Lex is verhinderd, vervanger wordt gezocht in het 

bestuur. 

D. Mede door Covid-19 zijn er een groot aantal NBvV bulletins verschenen. 

E. Een voorbeeld bericht voor het organiseren van een TT op 1,5 meter basis. 

F. Op 2 oktober worden de Wereld kampioenen uit ons District gehuldigd. 

G. Wie nog geen stemformulier heeft ingevuld kan dit doen tot eind deze maand. 

H. Kalender voor 2021 is vanaf de District vergadering weer verkrijgbaar voor € 2,50 ps. 

I. Tablet voor KM zijn op en nieuwe KM ontvangen geen nieuwe meer. 

J. Bondsbureau is telefonisch alleen in de ochtenduren bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag. 

K. Cadeaubox voor jubilerende afdeling wordt vervangen door plaquette. 

L. NK Zwolle gaat door, maar hoe is een vraagteken. 

M. Prijzen voor vogelpootringen gaan in 2021 omhoog. 

N. Portofolio Marketing en Communicatie NBvV( bij groen licht wordt deze geplaatst op 

Rayonsite 

O. NBvV Surveillanten hebben allemaal hun certificaat ontvangen op 28 augustus. 

 

 

 



05. Infoblad september.  

Het blad wordt bladzij voor bladzij door genomen en er zijn geen noemenswaardige op of 

aanmerkingen over. 

06. District TT Zuid-Holland Roelofarendsveen  

Is Gecanceld voor dit jaar 

07. Vooruitblik Rayon TT in Heerjansdam.   

Ook deze Rivierencup is Gecanceld. Heerjansdam  geeft aan in 2021 nogmaals de 

organisatie op zich te willen nemen. 

08. Pauze. 

09.  Nieuws van de verenigingen.  

Na de pauze gaan we rondje maken. 

Ameide mag beginnen en meld dat ze nog niets gedaan hebben en gaan enquête houden 

wat de leden willen met de TT.   

Dordrecht heeft iedere maand de beurs gehouden met dien verstande dat de eerste 

maanden van de Lock-down er niemand binnen kwam en aan het loket geholpen werd. 

Op 10 oktober Technische Jong Vogeldag en TT in november.   

Groot Ammers nog net jaarvergadering gehouden en daarna niets meer. TT afgezegd en 

KM bedankt met envelop.  

Heerjansdam niet veel gedaan, maar vanaf 24 september weer ledenbijeenkomst. TT 

gaat als nog door, maar Babyshow en RIVIERENCUP Gecanceld.    

Ridderkerk niets meer gedaan, maar vanaf 1 september weer leden bijeenkomst en 2 

oktober opstarten van vogelbeurs. Nog in onderhandeling of TT door kan gaan. 

Penningmeester Wil Meerkerk ligt al 7 weken in ziekenhuis met corona, gaat langzaam 

vooruit.    

Sliedrecht vanaf maart niets meer gedaan, maar binnenkort weer ledenbijeenkomst.  TT 

is Gecanceld.  

Zwijndrecht vanaf maart niets meer gedaan, maar wordt voorzichtig weer opgestart. 

Ledenbijeenkomst weer gehouden en ook de vogelbeurs wordt weer opgestart. TT gaat 

door met zeer strenge regels.  

Gorinchem, Hardinxveld en Nieuw Lekkerland waren afwezig. 

10. Goedkeuring tentoonstellingen 2021.  

Alles is op tijd en compleet ingeleverd, compliment van de voorzitter. Op enkele 

formulieren is het weeknummer aangepast. 

11. Website Rayon 5.   

Webmaster probeert alles zo Up To Date mogelijk te houden en zo snel mogelijk 

aangeleverde kopij er op te zetten en dat lukt wel heel vaak. Vraagt nogmaals om zoveel 

mogelijk informatie door te sturen. Laat zeker op tijd weten wat er met de TT gebeurd en 

vergeet dit ook niet op de TT agenda van de NBvV aan te passen, als dat nodig mocht zijn. 

12. Rondvraag.   

Ridderkerk vraagt of het TT programma van Lex ook volgend jaar gebruikt kan worden. 

Antwoord. Ja, dat is geen probleem.   

Dordrecht geeft aan dat de NBvV op zoek is naar vormen van bezuinigingen. Vooral het 

terug lopen van het leden bestand geeft kopzorgen. Districten worden gevraagd hierbij 

mee te denken. 



 

13. Datum volgende vergadering.  

Onder voorbehoud wordt dit 16 april 2021. 

14. Sluiting.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lex Kaptein om 22.10 de vergadering en 

wenst ieder veel gezondheid en een goede reis naar huis. 

Notulant; Dirk van Noort 


