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Notulen van de Rayonvergadering gehouden op 12 april 2019 in het clubgebouw van vogelvereniging 

“Witroka” te Ridderkerk.        

Afwezig: Gorinchem (MK), Groot-Ammers (ZK) 

01. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering, Dirk van Noort onze notulant is afwezig i.v.m. 

familieomstandigheden. Waarnemend  notulant is Nelly van der Waal. 

 

02. Vaststellen van de agenda.  

De voorzitter vraagt of er nog agendapunten zijn die ontbreken op de agenda. De voorzitter geeft 

aan dat hij nog 2 agendapunten wilt toevoegen aan agendapunt 5. 

5a. Terugblik op de Mondial 2019 en 5b. Vooruitblik op de DTT -Zuid-Holland 2019 (Hellevoetsluis). 

 

03. Notulen vorige vergadering.  

Op de notulen van 14 september 2018 zijn geen op- of aanmerkingen over en worden hierbij 

goedgekeurd. Met de dank aan de notulant. 

 

04. Ingekomen stukken.  

De voorzitter leest diverse stukken voor o.a. het voorlichtingsbulletin maart 2019; De ALV zal op   28 

september plaatsvinden i.v.m. de financiële afronding van de Mondial 2019. Vogel 2020; wordt 

gehouden in Zwolle. Er wordt gekeken of het op een andere manier kan, hier is een werkgroep mee 

bezig. Sjoerd Munniksma is aftredend en niet herkiesbaar. Enquête Onze Vogels; Op de enquête van 

Onze Vogels zijn ruim 300 reacties binnengekomen. Deze worden nu door de commissie 

geanalyseerd. De redactie van Onze Vogels willen ze gaan uitbreiden.  Keurrichtlijnen; Er komen 

nieuwe keurrichtlijnen. (Later in deze vergadering meer hierover). Statuten; De statuten van de 

N.B.v.V. worden onder de loep genomen en waar nodig zullen ze worden herzien. Deze zijn in 

september gereed. Vraagprogramma; Een commissie vanuit de keurmeestersvereniging werkt 

momenteel in opdracht van de Bondsraad aan een nieuw vraagprogramma. Tijdens het komende 

tentoonstellingsseizoen en op het NK2020 is het huidige vraagprogramma 2015-2019 nog van kracht. 

Afdelingssecretarissen; Willen de secretarissen a.u.b. niet vergeten om wijzigingen in uw 

afdelingsbestuur door te geven aan het bondsbureau. Het bondsbureau wordt nogal eens door 

secretarissen benaderd met vragen over het bondslidmaatschap van hun leden, en dan met name 

over de datum waarop zij lid werden. Deze informatie hebben zij echter al lang tot hun beschikking: 

zij kunnen namelijk op de website waar zij inloggen, dit terugvinden. Infoblad Zuid-Holland; is binnen 

en op 3 mei 2019 is de districtsvergadering N.B.v.V. Zuid-Holland. Dit punt wordt verder behandeld 

bij agendapunt 6. Jaarverslag van de N.B.v.V; zij hebben een verlies gedraaid. Deze stukken krijgen 

alle secretarissen van de afdelingen toegestuurd. 
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Cursus Surveillant; De surveillant cursus de cursisten hebben in februari 2019 een terugkoppeling 

ontvangen over het 1e cursus jaar. En module 4 is onlangs bij de cursisten binnengekomen, deze gaat 

over de regelgeving van de N.B.v.V. 

Hoe de aanpak rond om de certificering van de surveillante gaat wordt op dit moment nader 

bekeken. Want wanneer ben je geslaagd, welke rechten en plichten hebben zij straks. En krijgen zijn 

na afloop een certificaat. Heeft de vereniging zelf geen eigen surveillant tot hun beschikking dan zal 

er een surveillant vanuit een andere vereniging aangesteld moeten worden tijdens de activiteiten 

zoals de tentoonstelling- en vogelbeurs/vogelmarkt. Dit wordt straks door de N.B.v.V. verplicht 

gesteld. 

 Districtsnieuws; tijdens de districtsvergadering van 3 mei 2019 zal Piet Hagenaars voor het laatst 

zijn, ook zal hij zijn voorzitterschap voor de SDZH opzeggen.  

Media aandacht dierenwelzijn bij fokkers van honden en katten.  

De N.B.v.V. heeft 2000 leden minder, waarschijnlijk zal de contributie iets verhoogd gaan worden, 

maar hierover is nog geen bedrag kenbaar gemaakt. Daarnaast wil de N.B.v.V. (bondsbureau) zich als 

ondersteuner aanbieden om andere verenigingen te helpen bijvoorbeeld met de administratie.   

Er is een voorstel binnengekomen om keurbriefjes voor de kleine (kleur)grasparkieten in het leven te 

roepen. Alle wereldkampioenen hebben een uitnodiging ontvangen om op 3 mei 2019 bij de 

distritsvergadering aanwezig te zijn. Bondsvoorzitter Klaas Snijder zal aanwezig zijn namens de 

N.B.v.V. TT-keurseizoen 2019; Tijdens het komende keurseizoen 2019, zijn er nieuwe richtlijnen voor 

alle keuringen.  Een keurmeester kan een vogel maximaal met 95 punten waarderen. Dit dient bij een 

hoge uitzondering plaats te vinden. Per groep maximaal 3 prijzen. Tussen de prijswinnaars onderling 

zit minimaal 1 punt verschil. Stellen krijgen geen eenheidspunten meer. Prijswinnaars bij de 

enkelingen kunnen niet uit de stammen of stellen komen. Algemeen kampioen wordt gekozen uit de 

vogels met de hoogste puntenwaardering. Zijn er meerdere vogel met 94 punten dan krijgt de 

algemeen kampioen 95 punten. Op een DTT en NK is 91 punten het minimum om een prijs te 

behalen. Een uitgebreide beschrijving over de nieuwe richtlijnen is te lezen in het maandblad Onze 

Vogels april 2019. 

 

05. Terugblik Districtstentoonstelling SDZH (Maasland)  

Er waren 937 vogels die door 105 inzenders zijn ingebracht. 

Wat op viel was dat de vogels laag gekeurd waren. De zaal vonden sommige te klein. Er was 

berekend dat er maximaal 1000 in konden, rekening houdende met de grote van de kooien. Het 

uitkooien op zaterdag liep niet zoals verwacht, waardoor er een opstopping was ontstaan. Iedereen 

wil allemaal tegelijk zijn/haar vogels en naar huis. In de kantine was voldoende ruimte aanwezig om 

te wachten. De Stichting heeft wel positief gedraaid de uitslag hierover zal worden bekend gemaakt 

op de distritsvergadering.  

 

De Mondial 2019 was een mooie show. Alle behaalde prijzen stonden op de kooistickers vermeldt, 

waardoor je geen catalogus hoefden te hebben. De benamingen stonden allemaal in het buitenlands 

vermeldt. De vogels stonden op indeling van de COM ingedeeld op de stellingen. Ook hier zoals naar 

gekeken worden dat dit in de toekomst anders moet. De stammen en stellen komen dichter bij 

elkaar te staan.  Ook stonden er vogels op zo’n danige plek waar het onverantwoord was.  

De zangkanaries zaten helemaal op een afgelegen plaats/ruimte. 
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5a. Vooruitblik DTT 2019 SDZH (Hellevoetsluis) 

Het bestuur van SDZH heeft het draaiboek met de bestuursleden van De Vogelvrienden 

Hellevoetsluis doorgenomen. De ruimte waar de vogel zullen gaan verblijven tijdens de DTT is net zo 

groot als in het clubgebouw in Maasland. Ook hier kunnen maximaal 1000 vogels geplaatst worden. 

Voor 2020 en 2021 zijn er 2 beoogde kandidaten die dan de DTT willen gaan organiseren onder 

leiding van de SDZH. Spijk gaat niet door voor het organiseren van de DTT is financieel niet haalbaar 

voor de stichting. 

 

06. Agenda en Notulen van de komende Districtsvergadering, vrijdag 3 mei 2019.  

Cees Diepstraten zal namens het District bestuur voor gedragen worden als de opvolger van Piet 

Hagenaars. Er worden naar alle secretarissen stemmingsformulieren gemaild. Over de herindeling 

van de Rayons is wel gesproken, maar daar is verder nog niets over bekend. Wie de voorzitter voor 

SDZH gaat worden is nog niet bekend/duidelijk. De geloofsbrief is verledentijd geworden, nu zal er bij 

binnenkomst van de zaal een presentielijst getekend moeten worden. 

 

07. Vooruitblik Rayon TT 2019 in Zwijndrecht.  

 De voorbereiding voor de Rayon TT 2019 zijn in volle gang. De keurcontracten zijn inmiddels weer 

terug gekeerd. Het programma zal er als volgt uit zien:  

Woensdag 4 december 2019 inbrengen van de vogels. (‘middags en ’s avonds) 

Donderdag 5 december 2019 keurdag 

Vrijdag 6 december 2019 openingsavond (19.30 uur - 22.00 uur) 

Zaterdag 7 december 2019 open van 10.00 uur - 16.00 uur. Uitkooien 16.15 uur. 

Iedereen is welkom. Op de najaarsvergadering zullen alle stukken aangaande deze tentoonstelling 

beschikbaar zijn. 

 

08. Pauze 

 

09.  Nieuws van de verenigingen.  

A20 - Ameide; De inbreng van de leden zou iets meer mogen zijn. Er is geprobeerd om een 

activiteitencommissie van de grond te krijgen dit is helaas niet gelukt. Vorig jaar hebben ze een 

tafelkeuring gehad, waar alle vogels welkom waren. 

D05 - Dordrecht; gaat redelijk. BBQ in juni het eigen clubgebouw bevalt prima. Organiseren dit jaar 

op zaterdag 12 oktober de Jeugddistrictsdag en de technische Jongvogeldag. 

G16 - Groot Ammers; Afwezig 

G29 - Gorinchem; Afwezig 

H18 - Hardinxveld-Giessendam; alles loopt op rolletjes. Jong vogeldag, Chris en Ria van Dam komen 

een lezing geven. 

H79 - Heerjansdam; Zijn verhuisd naar de LR / PC De Develruiters in Heerjansdam. Hebben daar en 

beschikking over een eigen container voor de opslag van al het materiaal. Alle activiteiten worden 

vanaf januari 2019 hier gehouden. Op 21 september de Regionale babyshow, 22 t/m 26 oktober 

2019 de Regionale tentoonstelling. 25 april komt Lou Megens een presentatie verzorgen. In mei een 

filmavond. Alles gaat goed. En de vereniging bestaat dit jaar 55 jaar. 

N15 - Nw. Lekkerland; geen bijzonderheden te melden. Houden 2 keer per jaar een lezing er wordt 

weer een tentoonstelling georganiseerd en een prijsuitreikingsavond. 

R40 - Ridderkerk; het kruidenvrouwtje heeft een lezingen gegeven. Op 31 augustus 2019 is de 

jongvogeldag, elke 2e zaterdag van de maand is er een vogelbeurs. Verder gaat alles goed. 
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S05 - Sliedrecht er is een nieuw bestuurslid toegetreden. Er zijn een paar ledenopzeggingen, maar 

ook weer 3 nieuwe jeugdleden erbij gekomen. Op 26 april komt Piet Onderdelinden een lezing 

geven. 

Z04 – Zwijndrecht er wordt elke 3e zaterdag van de maand een vogelbeurs gehouden. En hebben 2 

lezingen gehad. Het wordt steeds moeilijker om je vogels kwijt te raken. 
 

10. Aanvraag tentoonstellingen 2020.     

De aanvragen voor 2020 werden doorgenomen. 

A-20 Ameide, keurdag op donderdag 12 nov. Vrijdagavond en zaterdag open. 

D-05 Dordrecht, keurdag op woensdag 4 nov. Donderdagavond opening, vrijdag en zaterdag open.  

G-16  Gorinchem, Niet aanwezig.  

G-29 Groot Ammers, Niet aanwezig.  

H-18 Hardinxveld, keurdag op donderdag 12 nov/opening. Open vrijdag en zaterdag.  

H-79 Heerjansdam, keurdag woensdag 21 oktober. Opening donderdag, open vrijdag en zaterdag.  

N-15 Nieuw-Lekkerland, keurdag 18 nov. Open donderdag, vrijdag, zaterdag.  

R-40 Ridderkerk, keurdag woensdag 25 nov. Opening donderdag, open vrijdag, zaterdag.  

S-05 Sliedrecht, Keurdag en opening vrijdag 30. Open zaterdag.  

Z-04 Zwijndrecht, nog niet helemaal duidelijk 

 

H-79 Heerjansdam, zal volgend jaar de RIVIEREN CUP organiseren in week 49.  Keurdag vrijdag 4 

december. Opening vrijdagavond, open vrijdagavond, zaterdag 
 

11. Website Rayon 5  

 Er staat weinig op de Rayon website. De webmaster geeft aan dat er weinig wordt aangeleverd door 

de verenigingen. Zoals foto’s van jubilarissen, uitnodigingen voor lezingen of andere informatie die 

over de verenigingen gaan. De vereniging zijn zelfverantwoordelijk voor het aanleveren van hun 

eigen informatie aan de webmaster van de Rayon 5 website. 
 

12. Rondvraag   

 R40 – Ridderkerk; is het mogelijk dat de keurmeesters aangegeven wanneer zij een keurstudiedag 

hebben? Het is lastig om keurmeesters te krijgen voor een jongvogeldag. En als de datum vastgesteld 

staat wordt deze ineens weer plaatst omdat de keurstudiedag van de keurmeesters is verplaatst.  

De voorzitter gaat dit met Hans van de Stroom opnemen. 
 

13. Datum volgende vergadering 13 september 2019   

De volgende Rayon vergadering staat voor vrijdag 13 september 2019 gepland. 

En de Districtsvergadering vrijdag 20 september 2019. 
 

14.  Sluiting.   

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lex Kaptein de vergadering om 22.25 uur en wenst 

iedereen een goede reis naar huis. 
 

Nelly van der Waal (waarnemend notulant) 

 


