
   

 

 

 

Notulen Rayon 4 
 Vergadering gehouden op 17 september 2021 in Ridderkerk  
 

1. Opening 20.05 door voorzitter Lex Kaptein.  
 

2. Welkom en kennismaking 5 nieuwe verenigingen uit Rayon 4.  
 

3. Vaststellen agenda. Lex stelt voor om bij punt 9 als 9a toe te voegen District TT in 
Dirksland. 
  

4. Notulen vorige vergadering. Geen opmerkingen  
 

5. Ingekomen stukken. Bericht van absentie; R35 Rijnmond, N15 De Leeuwerik en 
P07 Puttershoek. Absent zonder bericht; Gorinchem en Ouddorp  
 

6. Terugblik van afgelopen periode met Covid-19. Er klinkt hoofdzakelijk door dat dit 
voor veel verenigingen een bar vervelende tijd is geweest en men vraagt zich af wat 
voor gevolgen dit nog gaat opleveren. Sommige verenigingen hebben via hun 
gemeentebestuur financiële ondersteuning ontvangen.  
 

7. Agenda en notulen komende districtsvergadering. Lex wijst op de noodzaak om 
stemformulieren vast op te sturen.  
 

8. Doornemen Infoblad District Z-H. Zaterdag 9 oktober Jeugddistrictsdag in 
Spijkenisse.  
• Lex geeft verklaring omtrent de schorsing C.B. Diepstraten. Neemt met pijn in zijn 
hart taak gedeeltelijk over als ad interim.  
• Wat te doen met Rayon 4 en 6. Besloten deze onder te verdelen bij Rayon 2 en 5. 
Stemming volgt tijdens komende District vergadering op vrijdag 1 oktober, met 
voorstel om Rayon 5 te laten vervallen en dit Rayon 4 te gaan vernoemen.  
• Lees gedeeltes uit voorlichting bulletin voor en wijst op noodzaak dat verenigingen 
notariële statuten op laten maken, zodat bestuurders niet financieel aansprakelijk 
gesteld kunnen worden bij verduistering van kas of gelden daaruit.  
• Bij vraagprogramma zijn nog ruim 200 punten gewijzigd of toegevoegd. TT 
aanvragen voor 2021 was perfect in RAYON 5 maar voor 2022 zijn er nog enkele 
verenigingen die dit niet hebben gedaan.  
• Vanaf 2023 komen er digitale veranderingen met betrekking tot aanvragen TT en 
aanvragen keurmeesters. Meer informatie volgt. 
• Voor surveillanten komt er op 19 oktober een overleg bijeenkomst met uitleg en 
ondersteuning voor deze groep. Oproep uit vergadering om nogmaals een cursus op 
te starten.  
• Oproep van webmaster Districts-website om al het nieuws uit de verenigingen aan 
hem door te geven zodat deze site Up to Date blijft. Ook de pagina op Facebook kan 
nog beter functioneren als meer leden zich hierbij aansluiten.  
• De penningmeester van het District roept op om de vrijwillige bijdrage alsnog te 
voldoen zodat uitkeringen bij bv. jubilea van verenigingen, jubilarissen van leden en 
ondersteuning District TT en jeugddag niet in gevaar komen.  
• De wereldkampioenen uit ons district van laatste NK worden dan toch eindelijk 
gehuldigd tijdens komend district vergadering.  
• Bestuur wijzigingen altijd doorgeven aan Lex en NBvV.  
• Burgerinitiatief is nog lang niet voldoende gesteund met ondertekening. Oproep om 
dit alsnog te gaan doen, familie, vrienden en kennissen mogen hierbij berokken 



worden. Uit vergadering klinkt wel een bezorgde stem hoe er wordt om gegaan met 
de persoonlijke gegevens die bij dit soort organisaties dan binnen komt.  
 

9. Vooruitblik Rayon TT om de Rivierencup. Op 9 t/m 11 december wordt deze 
gehouden bij de Develruiters in Heerjansdam de thuishaven van de Nachtegaal. 
Reglement wordt tijdens de voorjaarsvergadering met allen verenigingen besproken 
en opgesteld om dit in de komende jaren te blijven gebruiken. De enige wijzigingen 
zijn dan jaarlijks datum en locatie.  
 

9A. District TT wordt dit jaar georganiseerd door 1e Flakkeesse vogelvereniging uit 
Middelharnis. Om hun jubileum van 70-jarig bestaan nog meer luister bij te zetten, 
hebben ze in Dirksland de Victoriahal geregeld met een groot vloeroppervlak, 
geweldige verwarming en licht met mega parkeerterrein, de perfecte locatie dus. O21 
uit Ouddorp had zich als eerste hiervoor aangemeld, maar zij hebben zich 
teruggetrokken.  
 

10. Pauze.  
 

11. Nieuws van verenigingen.  
• Ameide, niks gedaan nu BBQ en TT.  
• Dordrecht, alle maanden voerbeurs gehouden volgens regelgeving RIVM. ALV was 
1e vergadering oktober lezing vogelverzorger ZOO Antwerpen. Buurt BBQ gehouden 
en gaan nu tuin opknappen.  
• Middelharnis niks maar DTT gaat alles goed maken.  
• Groot Ammers vanaf 19 maart 2019 niks maar gaan nu in vernieuwde ruimte TT 
houden.  
• Heerjansdam stil maar starten nu met Babyshow,149 vogels van 18 inzenders met 
BBQ als afsluiting.  
• Ridderkerk starten beurs weer op zonder zaadhandelaar, wel digitaal mogelijk en 4 
september jongvogeldag.  
• Vogels & Vriendschap ledenvergadering met ALV en uitgestelde nieuwjaars-
receptie. De 2e TT wordt 1 dag langer dus op zondag open en 5 nieuwe leden.  
• Sliedrecht in juni jaarvergadering op 1,5 meter gehouden, starten nu met clubavond 
kweekpraatje met leden en TT.  
• Zwijndrecht is augustus gestart met beurs zonder zaadhandelaar en lezing gehad 
met Peter Wijgerde en nu TT-vergadering met Open Klasse, zodat alle vogels mee 
kunnen spelen. Adverteerders lopen niet lekker en Richard stopt na 8 jaar als 
secretaris maar blijft wel ondersteunen.  
 

12. Goedkeuring TT. Wat voorradig is wordt uit gedeeld en nogmaals oproep om 
2022 snel in te leveren.  
 

13. Website Rayon 5 is komen te vervallen maar alles staat nu op de vernieuwde site 
van District Zuid-Holland. Verzoek om kopij van verenigingen in te leveren.  
 

14. Rondvraag 
• Ridderkerk vraagt of Hans van Egmond stopt als voorzitter Rayon 1? Dit klopt.  
Is er meer bekend over ringenbestellen? Ja, meer bekend maar nog geen duidelijk 
antwoord mogelijk hoe dit gaat verlopen. Ringencommissarissen gaan meer een 
service uitstraling krijgen. Er wordt opgemerkt dat dit verenigingen leden kan gaan 
kosten, omdat ze geen lid meer hoeven te zijn om ringen te kunnen bestellen.  
• Dordrecht bezit nu ook leden met Harzer zangkanaries en deze houden af en toe 
afluister mogelijkheden. In 2022 wordt NK in Dordt gehouden en niet meer in Zwolle.  
• Zwijndrecht zal graag zien dat keurmeesters serieuzer omgaan met het bijhouden 
van hun TT-agenda en sneller een keurcontact getekend retourneren. Groot Ammers 
geeft ander beeld, bericht ontvangen stoppen van 2 KM en gisteren 2 nieuwe 
gecontracteerd en nu al contracten binnen.  
Mogen Raza’s nog in Deward kooien? Opmerking dit even op te nemen met KM die 
deze vogels komt keuren.  



 
15. Datum volgende vergadering; 8 april 2022, maar wel onder voorbehoud.  
 

16. Voorzitter sluit vergadering om 22.15 wenst allen een goede TT en tot ziens op 
District vergadering van 1 oktober a.s.  
 
Opgemaakt door notulist; Dirk van Noort 


