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Notulen van de Rayonvergadering gehouden op 13 september 2019 in het clubgebouw van 

vogelvereniging “Witroka” te Ridderkerk.        

Afwezig: Sliedrecht met kennisgeving afwezig. Gorinchem zonder kennisgeving. 

01. Opening.  

De voorzitter opent de Rayonvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.  

Dirk van Noort onze notulant is afwezig i.v.m. vakantie.  

Waarnemend notulant is Nelly van der Waal. 
 

Er wordt stil gestaan bij het plotselinge overlijden van Piet Onderdelinden, en ook andere leden die 

ons zijn ontvallen worden herdacht met een moment van stilte. 
 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA  

Agendapunt 6: wijziging Datum Districtsvergadering deze is naar 4 oktober 2019 verplaatst i.v.m. ALV 

op 28 september a.s. in Putten. 
 

3. NOTULEN VORIGE VERGADERING 12 april 2019  

Op de notulen van 12 april 2019 zijn geen op- of aanmerkingen over en worden hierbij goedgekeurd. 

Met de dank aan de waarnemend notulant. 
 

Wat er wel overblijft was de rondvraag van R40 Witroka, Ridderkerk: Lijst met Keurmeesters 

studiedagen. Omdat het lastig is om keurmeesters te krijgen voor een jongvogeldag. Was er de vraag 

of er een lijst is waarop staat aangeven wanneer de keurmeesters een studiedag hebben. 

Lex Kaptein heeft dit bij het bij de Districtsvoorzitter Kees Diepstraten kenbaar gemaakt of dat het 

mogelijk dat er in het begin van het jaar een lijst kenbaar gemaakt kan worden. Neemt niet weg dat 

er dan alsnog wijzigingen kunnen voorkomen. De medebestuurders van het Districtsbestuur stonden 

hier volledig achter en hij zou dit punt mee nemen naar de Bondsraadvergadering welke op zaterdag 

14 september 2019 zal gehouden worden. 
 

4. INGEKOMEN STUKKEN  

1 Infoblad District Zuid-Holland - september 2019 

Het infoblad van District Zuid-Holland is binnengekomen en is verspreid naar alle secretarissen van 

de verenigingen van Rayon 5. De secretarissen moeten zelf voor verdere verspreiding binnen zijn 

bestuur zorgen. Het infoblad staat ook op de website van Rayon 5 geplaatst via het kopje 

“Infoblad Z-H” is deze te vinden. Ook is het infoblad op de website van de SDZH terug te vinden via 

het kopje “Info District Z-H.” Het infoblad van District Zuid-Holland is ook te downloaden en 

uit te printen. Het infoblad wordt altijd 2 of 3 weken voor de Rayon vergadering verstuurd 
 

2 Uitnodiging Districtsvergadering vrijdag 4 oktober a.s. 

 Naast het infoblad is ook de uitnodiging voor de Districtsvergadering van 4 oktober 2019 eraan toe 

gevoegd. 
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3 Voorlichtingsbulletin september 2019  

Het voorlichtingsbulletin bevat veelal informatie over vogel 2020. Hoe gaan ze show aankleden etc. 

Het jaar daarop wordt het weer terug gedraaid en keert het terug in de oude week. 
 

4 Reglement en inschrijfformulier "Rivierencup 2019" Zwijndrecht  

De reglementen en inschrijfformulieren voor de “Rivierencup 2019” zijn binnengekomen.  

Tevens zijn de reglementen, inschrijfformulieren (pdf) en digitaal inschrijfformulier terug te vinden 

op de website van Rayon 5 Z-H. 
 

5 Voorstel Z04; Reglement/inschrijfformulier "Rivierencup" Standaard maken 

Dit agendapint wordt verder op in de vergadering onder agendapunt vooruitblik op de Rivierencup 

verder besproken. 
 

MEDEDELINGEN  

6 Overzicht stemformulier t.b.v. N.B.v.V.  

Alle secretarissen hebben in juni een nieuw stemformulier gekregen. Helaas waren een maar weinig 

reacties binnengekomen, op 6 september moest het bij de bond binnen zijn. Het districtsbestuur 

heeft besloten om hetzelfde aantal voorstemmen hebben als voor dhr. Snijders heeft gekregen deze 

ook te geven aan dhr. van Bennekom.  In juni waren er nieuwe stemformulieren verstuurd naar de 

verenigingen, hier was slecht op gereageerd. De andere punten zijn aangenomen. 
 

7 Op de ALV wordt afscheid genomen van Sjoerd Munniksma  

Op de ALV in Putten zal afscheid genomen worden van Sjoerd Munniksma.  

Hier is een opvolger voor gevonden waarschijnlijk zal dit Sjaak van Bennekom gaan worden. 
 

8 Onno Bijlsma is opgestapt (zie voorlichtingsbulletin Juni 2019)  

Tussentijds is Onno Bijlsma afgetreden als bondssecretaris van de N.B.v.V.  Sjaak van Bennekom 

neemt a.i. het secretariaat tot de AV waar. Het is nog niet bekend of er een vacature vrijkomt. 
 

9 Contributieverhoging N.B.v.V. met € 2,00 per 01-01-2020  

De contributieverhoging van de N.B.v.V. gaat per 01-01-2020 met € 2,00 omhoog! 

Ook de verspreide leden gaan met € 2,00 euro omhoog, voor de jeugd komt er € 1,00 erbij. 

Dit is nodig in verband met het af nemen van het leden aantal. Er wordt rekening gehouden met dat 

er leden bij de vereniging waarschijnlijk hun lidmaatschap zullen gaan opzeggen. 
 

10 Spelden jubilarissen van D05, R40 en H79 binnen  

De spelden voor de op gegeven jubilarissen van Dordrecht, Ridderkerk en Heerjansdam zijn al in het 

bezit van de Rayon voorzitter Lex Kaptein. Bij het aanvragen van de spelden graag de volgende 

personen Kees Diepstraten en Lex Kaptein in een CC vermelden voor het aanvragen van de 

jubilarisspelden. Verder op in de vergadering komen we nog even terug op dit agendapunt. 
 

11 Richtlijnen Keurmeesters >> tentoonstelling (vooral DTT)  

Dit jaar worden er aan de Stellen geen eenheidspunten meer gegeven. Er worden ook geen prijzen 

meer aan de enkelingen stammen / stellen gegeven. Houdt dit goed in de gaten!! 

Het was de bedoelding dat erin 2020 zou gekeurd worden met tablets. Dit gaat voorlopig nog niet 

gebeuren. Hier komen wij t.z.t. op terug. 
 

12 Diverse punten Bondsraadsvergaderingen  

ICT gebeuren: Voor het NK voor dit jaar wordt er nog met het huidige TT-programma (aWebsheep) 

gewerkt. Daarna moet de bond op zoek naar een ander TT-programma. 
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Statuten N.B.v.V.: Er ligt een Concept van de nieuwe Statuten klaar. Deze moesten worden 

aangepast i.v.m. het samengaan van de N.B.v.V. en de ANBV. Er zijn hierin nog enkele punten 

gevonden deze zullen in de bondsraad besproken gaan worden. 

COM-hoofdsponsors: De hoofdsponsors van de COM gaan ermee stoppen, waardoor de bond 

opzoek moet naar nieuwe hoofdsponsors. 

Rijnmond: Namens het Distritsbestuur zijn Lex Kaptein en Bas van Driel zijn hier weken /  maanden 

mee bezig geweest om alles in goede banen te leiden. Per 1 mei 2019 zijn hierdoor 2 nieuwe 

verenigingen ontstaan. Het gaat nu met beide verenigingen goed.  

Enquête N.B.v.V.:  Wat betreft de voortgang van de enquête van de N.B.v.V. wordt er nu gekeken 

naar de voortgang van de nieuwe redactie wie gaat dit doen, ook wordt er gekeken naar 

digitalisering van Onze vogels of dat deze per post blijft verschijnen.  

Alv: De ALV gaat volgend jaar gewoon weer in mei plaatsvinden. 

Keurbrief Grasparkieten: Er zouden nieuwe keurbrieven voor de Grasparkieten komen. Deze komen 

er niet. Daardoor blijft het huidige keurbriefje van de Grasparkieten gehandhaafd. 

Universiteit: Er zouden door leerlingen van de universiteit een onderzoek gedaan worden waardoor 

de vogelsport weer in het versier kan komen. Dit gaat niet door omdat zij geen affiniteit met vogels 

hebben. 

Kalenders N.B.v.V.: De kalenders van de N.B.v.V zijn binnenkort weer beschikbaar. 
 

13 Beleidsplan N.B.v.V.  

Deze informatie is terug te vinden op de rayon 5 website. Onder het kopje diverse N.B.v.V.> 

Beleidsplan N.B.v.V. 2019. 
 

14 Agenda ALV N.B.v.V. Putten (28 september)  

Doorgenomen en besproken 
 

15 Surveillanten (Module 5 binnen) (Hoe verder ??)  

Surveillanten: Module 5 is bij de surveillanten binnenkomen. Er zijn nog enkele perikelen over de 

certificering van de surveillanten. Waarschijnlijk moeten er nog een vervolg doen voor de opleiding. 

Komt er nog een nieuwe ronde om de cursus te volgen? Het is nog niet bekend of er nog een ronde 

gedaan zal worden om de opleiding tot surveillant te volgen.  
 

16 Relatie Matrix opgesteld voor de Surveillanten  

Er is een relatie Matrix voor de surveillant opgesteld. Wat dit precies inhoudt en hoe dat het werkt 

daar gaat Lex Kaptein nu even niet verder op in omdat er nog dingen onduidelijk zijn.  
 

17 Aanvraag spelden jubilarissen kan binnenkort via de website van Rayon 5 en SDZH  

Aanvragen voor spelden voor jubilarissen kunnen binnenkort via de website van Rayon 5 en de SDZH 

aangevraagd worden. Op deze websites staat een Digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen van 

deze spelden. Alle velden zijn verplicht om in te vullen. Verdere informatie is te vinden op de 

websites. 
 

5. DOORNEMEN INFOBLAD SEPT'19  

Het infoblad wordt kort doorgenomen. 

Agenda Districtsvergadering 4 oktober 2019 

Notulen 3 mei jl. >>> opmerkingen hierover kunnen tijdens de Districtsvergadering gemaakt worden. 

SDZH >> De DTT 2019 wordt in Hellevoetsluis bij De vogelvriend gehouden in samenwerking met de 

SDZH. 

Jeugddistrictsdag >> 12 oktober >> Dordrecht Jong vogeldag>>>>  
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Dit jaar wordt op 12 oktober 2019 de Jeugddistrictsdag bij D05 De Volière in Dordrecht gehouden. 

Hoe de dag eruit komt te zien wordt door genomen. Daarnaast houdt de vereniging op deze dag ook 

hun Jong vogeldag.  
 

Bijdrage District Zuid-Holland Websites en Adressen secretarissen (wijzigingen doorgeven) 

Het verzoek aan de penningmeesters (voor wie dit nog niet gedaan heeft) om de bijdrage aan het 

district Zuid-Holland over te maken. 

Zijn er binnen uw vereniging bestuurswijzigingen en of een adreswijzigingen van een bestuurslid 

geeft, dit dan niet alleen door aan de N.B.v.V. maar ook aan het districtsbestuur.  

Hiermee voorkomen we fouten bij het verzenden van alle correspondentie. Geef het door aan: Bas 

van Driel en aan Lex Kaptein. 
 

6. VOORUITBLIK RAYON TT 2019 Z04 v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht DE RIVIERENCUP  

 (Reglementen en inschrijfformulier)  

De vereniging heeft een aantal enveloppe bij zich met alle informatie om trend de “Rivierencup”. 

Zij hopen op een goede opkomst. De voorzitter Lex Kaptein gaf aan dat alles er keurig uit ziet op 

papier. Alles wordt nog digitaal doorgestuurd naar de secretarissen van de verenigingen in Rayon 5 

van Zuid-Holland. Ook wordt dit op de website van Rayon 5 geplaatst. 
 

Voorstel Reglementen en inschrijfformulier “Rivierencup” Z04 v.v. Ons Genoegen Zwijndrecht: 

Vanuit Z04 Ons Genoegen, Zwijndrecht komt de vraag: Moeten we de reglementen- en 

inschrijfformulier voor de “Rivierencup” ieder jaar op nieuwe uitvindingen???? Kunnen we dit niet 

vastzetten, zodat iedereen er gebruik van kan maken.  

Lex gaat hiermee aan de slag. Het logo van Rayon 5 komt bovenaan te staan. In de 

voorjaarsvergadering 2020 van het rayon zal dit verder besproken worden hoe de uitwerking verder 

zal gaan verlopen en dan kunnen we er met elkaar over discussiëren.  

Dit gaat dan de standaardformulieren worden voor het organiseren van de “Rivierencup”. 
 

7. VOORUITBLIK DTT 2019 SDZH  Hellevoetsluis 

Wat de Stichting betreft loopt alles op rolletjes. Kees Diepstraten moet binnenkort een afspraak 

maken zodat de laatste puntjes op de i gezet kan worden. Op de website van de SDZH staan alle 

gegevens geplaatst. De zang zal in Katwijk en Dordrecht gehouden worden. 
 

8. PAUZE 

Er zijn in de pauze door H79 De Nachtegaal Heerjansdam Regionale TT 2019, Z04 Ons Genoegen, 

Zwijndrecht Rivieren Cup en van de SDZH, District Zuid-Holland 2019 Hellevoetsluis enveloppen 

uitgedeeld aan de aanwezige verenigingen. 
 

9. NIEUWS VAN DE VERENIGINGEN CONTROLEREN TENTOONSTELLINGEN RAYON 5 

A20 Ons Genoegen – Ameide Tafelkeuring 18 oktober 2019 alleen kanaries > Tino Simons 

D05 De Volière – Dordrecht De agenda van de rest van het jaar wordt doorgenomen.  

G29 Kleurvogelver.G & omstr, Gorinchem Afwezig 

G16 De Edelzanger, Groot-Ammers Bijzondere TT, opening naar de donderdagavond alleen voor 

leden. 

H18 Vogelvreugd, Hardinxveld Het goed gaat. Morgen (14 september 2019) jong vogeldag.  

H79 De Nachtegaal, Heerjansdam TT 2020 is voor een keer verplaatst naar week 44, Regionale 

Babyshow 2019 21 september 2019 voor het eerst in de nieuwe locatie. Dit jaar wordt de show wel 

in week 43 gehouden  

N15 De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland 24 september 2019 lezing Lou Megens, TT, feestavond in 

januari.  
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R40 Witroka, Ridderkerk BBQ gehad, jong vogeldag gehad, morgen (14 september2019) beurs,  

3 september is Kees Diepstraten geweest en heeft het over voeding gehad, TT week 48. 

S05 De Vogelvriend, Sliedrecht Afwezig 

Z04 Ons Genoegen, Zwijndrecht Bijzondere TT in week 44, 6 oktober 2019 technische dag, rayon TT 

in week 49 
 

10. GOEDKEURING TT 2020 

Alles (TT-vragen, keurmeesters aanvragen) was op tijd en compleet ingeleverd, complimenten!! 

Op 4 oktober keert alles terug en wordt dan weer retour aan de verenigingen gegeven. 
 

11. WEBSITE RAYON 5 

De webmaster geeft aan: Lever a.u.b. materiaal van de vereniging aan, zoals bijvoorbeeld 

jaaragenda, lezingen, etc. 

Op de website staat een digitaal aanvraagformulier voor de jubilarisspelden aan te vragen. Alle 

velden zijn verplicht om in te vullen. 

Vroeger kwam er een nieuwsbrief uit waarin vermeldt stond dat er nieuwe items op de Rayon 5 

website waren geplaatst. Lex gaat dit weer oppikken. 

Zijn er nog opmerkingen over de Rayon 5 website? Nee, er waren geen op- of aanmerkingen 

hierover. 
 

12. RONDVRAAG 

A20 Ons Genoegen – Ameide Geen 

D05 De Volière – Dordrecht Pluimveemiddel BL-concentraat> bloedluis en parasieten waar te koop? 

G29 Kleurvogelver.G &omstr,Gorichem Niet aanwezig 

G16 De Edelzanger, Groot-Ammers Geen 

H18 Vogelvreugd, Hardinxveld Geen 

H79 De Nachtegaal, Heerjansdam Geen 

N15 De Leeuwerik, Nieuw-Lekkerland Geen 

R40 Witroka, Ridderkerk Geen 

S05 De Vogelvriend, Sliedrecht Niet aanwezig 

Z04 Ons Genoegen, Zwijndrecht Vogelhandelaar Chris is gestopt op de beurs?? 
 

13. DATUM VOLGENDE VERGADERING VRIJDAG  

Voorjaars Rayon vergadering Vrijdag 03 APRIL 2020??  

Voorjaarvergadering Districtsvergadering: vrijdag - ______ APRIL 2020??? 
 

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) 

 


