
   

 

 

 

Notulen Rayon 4 
Notulen van de Rayonvergadering gehouden op 8 april 2022 in het clubgebouw van vogelvereniging 
“Witroka” te Ridderkerk.  
 
Afwezig: G05 1 e Flakkeese v.v. O21 De Putter Ouddorp – R35 Rijnmond en N15 De Leeuwerik, allen 
zonder kennisgeving afwezig.  
 
1.Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, vraagt een moment stilte voor de ons ontvallen 
leden.  
 
2. Vaststellen agenda  
Voorzitter vraagt of er nog punten aan agenda ontbreken? Agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
 
3. Notulen vorige vergadering  
Op de notulen van de vorige vergadering waren geen opmerkingen.  
 
4. In gekomen stukken  
Voorzitter leest stukken voor o.a. Infoblad District met Stemformulier. Piet Hagenaars heeft zich 
beschikbaar gesteld als Rayon voorzitter Rayon 1  
 
5. Mededelingen voorzitter 
Ringen vanaf 1 april digitaal via e-mailadres en wachtwoord. Eerst een account aan maken. 
Spoedbestellingen blijven mogelijk. Op site NBvV (ringen) en op de website van het district Zuid-
Holland staan 2 videofilmpjes met uitleg. Een uitgebreide discussie volgt, maar op enkele punten is 
nog geen concreet antwoord. Op 16 april gaat de bondsraad hierover vergaderen en komt mogelijk 
tijdens de Districtsvergadering antwoorden op gestelde vragen. Voorzitter bedankt alle verenigingen 
in ons Rayon 4 voor de ingediende TT aanvragen en de goedkeuringen zijn verstrekt. Na 2023 worden 
deze aanvragen digitaal gedaan, zo ook verzekeringsformulier. Wat dit gaat betekenen voor de 
districtsvoorzitter is nog niet bekend en zit hierdoor wellicht zonder werk. Verwacht wordt dat 
beschermde weken komen te vervallen en ook het NK gaat naar ander systeem en datum. Ook op 
vragen over dit onderwerp komt hopelijk meer duidelijkheid na vergadering bondsraadsvergadering.  
 
6. District TT 2022 SDZH ism 1e Flakkeese v.v. uit Middelharnis  
In 2021 geen doorgang van DTT, maar gelukkig zal 1e Flakkeese v.v. uit Middelharnis weer onze 
gastdame zijn in Dirksland. De Stichting Districtsshow Zuid-Holland, Kortweg SDZH, gaat deze show 
weer organiseren ism 1e Flakkeese v.v. uit Middelharnis. Tijdens de najaarsvergadering van district 
Zuid-Holland zal alle info, reglementen en inschrijfformulieren uitgereikt worden. 
 
7. Agenda en Notulen komende District vergadering 
In het infoblad staat de wisseling voorzitterschap Snijder naar Zomer en nieuw lid; Rick 
Oudenampsen en dat Van Bennekom niet aftreedt. Op stemformulier kunt u hierover de stem van 
uw vereniging kenbaar maken.  
 
8. Vooruitblik Rayon 5 wedstrijd om de RIVIERENCUP  
Voorzitter geeft Dordrecht het woord en alles is geregeld. In week 49. Don. 8 dec. Inbrengen, vrijdag 
9 keuren en opening 19.30 uur, zaterdag 10 december 10.00-16.00 uur prijsuitreiking en uitkooien. 
Alleen is niet duidelijk waar wisselbekers gebleven zijn na 2019. Via Zwijndrecht als laatste 
organisator is dit nu wel duidelijk.  



9. Pauze  
 
10. Tentoonstellingen 2023.  
Zie planning formulier.  
 
11. Nieuws van de verenigingen.  
A20 - Ameide; geen bijzonderheden een tafelkeuring en de show.  
D05 - Dordrecht; Zangkanaries met speciaal de Harzer federatie. Een Bijzondere show en de  
           RIVIERENCUP. BBQ 2 juli en 4e zaterdag vogelbeurs.  
G05 – 1 e Flakkeese v.v. Middelharnis; afwezig  
G16 - Groot Ammers; geen bijzondere dingen buiten show  
G29 - Gorinchem; geen bijzondere dingen buiten show  
H18 - Hardinxveld-Giessendam; geen bijzondere dingen buiten show.  
H79 - Heerjansdam; Jeugddistrictsdag Z-H 8 oktober, Bijzondere tentoonstelling in week 43. 
N15 – Nieuw-Lekkerland afwezig.  
O21 – De Putter Ouddorp; afwezig.  
R35 – Rotterdam Rijnmond; afwezig  
R40 - Ridderkerk; Jong vogeldag 3 sept. zoekt voorzitter.  
R45 - Rotterdam V&V voorzitter gevonden, vogel café iedere 2e zaterdag & Jubileumshow  
S05 - Sliedrecht 27 mei extra ledenvergadering met BBQ.  
Z04 - Zwijndrecht; 5 oktober jong vogeldag en Bijzondere show. Danielle Uiterlinde nieuwe  
         secretaris, Richard Stormezand P.R.  
 
12. Website: www.vogelverenigingdistrictzuidholland.nl  
De website van Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH) is geïntrigeerd in de website van de 
district Zuid-Holland). Helemaal in een nieuw jasje gestoken en ziet er weer gelikt uit. Is hier en daar 
nog niet helemaal compleet. Afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kopij en dat is toch wel 
belangrijk. Ziet u onregelmatigheden geeft dit dan door aan de webmaster.  
 
13. Rondvraag.  
Er waren geen rondvragen.  
 
14. Datum volgende vergadering  
Najaarsvergadering staat gepland op vrijdag 9 september 2022(onder voorbehoud).  
 
15. Sluiting  
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lex Kaptein de vergadering om 22.15 uur en wenst 
iedereen een goede reis naar huis.  
 
Dirk van Noort (notulist) 


