
 
 

Beste medebestuurder, 
 

Wat hebben we op zijn zachts gezegd een vervelende periode achter de rug. Maar gelukkig zoals 

het er nu naar uit ziet mogen we weer. 

We kunnen weer plannen maken voor het komende seizoen en hopelijk kunnen en mogen we weer 

als vanouds onze activiteiten houden, daar zijn we toch wel weer aan toe dacht ik zo. 
 

Ook het rayons- en districtsleven gaan we weer oppakken, al hebben wij binnen het district niet stil 

gezeten. Want na het gebeuren rond Kees Diepstraten hebben wij als zittend districtsbestuur het een 

en ander opgepakt en ben ik tot ad interim-districtsvoorzitter aangesteld. En zo heeft Andre van 

Leeuwenstein, lid van het stichtingsbestuur (SDZH) als ad interim-bestuurslid ook zitting genomen 

in het districtsbestuur. Ook in het bestuur van de stichting heeft dit nog consequenties gehad. Zo is 

Leo Wooning tijdelijk ad interim-voorzitter geworden tot aan de districtsvergadering van 

vrijdagavond 1 oktober a.s. Op deze vergadering wordt, dit omdat er geen kandidaten zich 

aangemeld hebben, Andre en ondergetekende door beide besturen voorgesteld als nieuwe 

voorzitters. Andre Leeuwenstein als voorzitter van de stichting en mijn persoontje als voorzitter van 

het district Zuid-Holland. Voor beide een spannende maar leuke uitdaging. 
 

Door dat Kees Diepstraten niet meer in het districtsbestuur zit werden er twee rayons (4 en 6) 

stuurloos. Het districtsbestuur heeft in het voorjaars Infoblad (maart 2021) een voorstel gelanceerd 

om deze rayons op te heffen en de verenigingen uit deze rayons onder te brengen bij rayon 2 (VZ-

Bas van Driel) en rayon 5 (VZ-Lex Kaptein) Dit voorstel zal tijdens onze districtsvergadering van 

vrijdagavond 1 oktober a.s. ter stemming worden gebracht. Maar gezien dat het districtsbestuur tot 

op heden geen op- of aanmerkingen hebben gehad denken wij dat dit geen probleem zal worden. 

Daarom heb ik de 5 verenigingen die ons rayon komen versterken uitgenodigd voor onze komende 

rayonvergadering op vrijdagavond 17 september a.s. 

Het betreft de volgende verenigingen: 

G05 – 1e. Flakkeese Vogelvereniging, Middelharnis O21 – v.v. De Putter, Ouddorp 

P07 – v.v. De Putter, Puttershoek    R35 – v.v. Rijnmond, Rotterdam 

R45 – v.v. Vogels en Vriendschap, Rotterdam 

Hopelijk zullen deze verenigingen zich snel thuis voelen in ons rayon en is dit een welkome 

versterking. Denk hier aan de tentoonstelling, waaronder de “Rivierencup”. Hoe meer vogels hoe 

beter dacht ik zo. 
 

Wat betreft de tentoonstellingsaanvragen 2022 heb ik nog wel een dringend verzoek. Er zijn 

namelijk enkele verenigingen die de aanvraag 2022 nog niet hebben ingediend. Binnen ons district 

hebben wij met de verenigingen afgesproken dat deze aanvragen, inclusief een copy van de 

keurmeesterscontracten, voor 1 september jl. bij de rayonvoorzitter binnen moeten zijn. Maar helaas 

zoals ik hiervoor al melden is dit niet zo.  

Ik vraag u dan ook beleefd maar toch een beetje dwingend dit alsnog zo snel mogelijk te doen en 

wel voor of op 17 september a.s. Alvast bedankt. 
 

Zoals u kunt zien hebben we een drukke agenda en laten we hopen dat we met elkaar een 

constructieve en gezellige vergadering kunnen houden op vrijdagavond 17 september a.s. 
 

Ik reken erop dat u er op vrijdagavond 17 september erbij bent. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Lex Kaptein, Rayonvoorzitter (rayon 5) 

Tel. 06-12616179 



 
 

 

  
Aan alle verenigingen uit rayon 5 in Zuid-Holland van Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 

Dordrecht, augustus 2021 
 

Geacht bestuur, 
 

Namens de Rayonvoorzitter de heer Lex Kaptein, nodig ik u uit tot het bijwonen van de rayonvergadering  
die gehouden zal worden op vrijdag 17 september 2021. in het clubgebouw van vogelvereniging 
“Witroka” West molendijk 99 te Ridderkerk. (tel. Zaal 0180-425588), Aanvang 20.00 uur. 
 
Wij stellen u de volgende agenda voor: 

01:   Opening. 

02: Welkom en kennismaking met de 5 nieuwe afdelingen in ons Rayon 
 
03:   Vaststellen van de agenda. 
 
04:   Notulen vorige vergadering. 
 
05:   Ingekomen stukken. 
 
06: Terugblik laatste anderhalf jaar. 
 
07:  Agenda en Notulen van de komende Districtsvergadering, vrijdag 1 oktober 2021. 
 
08. Doornemen Infoblad Zuid-Holland, september 2021 
 
09:  Vooruitblik Rayon TT “De Rivierencup” 2021 in Heerjansdam. 
 
10: Pauze 
  
11:  Nieuws van de verenigingen. 
  
12: Goedkeuring tentoonstellingen 2022.  
                     
13:  Website Rayon 5 vervallen daarvoor in de plaats is er de website van het district Zuid-Holland 
 
14:  Rondvraag  
 
15: Datum volgende vergadering:   -    -    2022  
 
16:  Sluiting.  
 

Wegens COVID-19 mogen er maar 2 personen per vereniging deze vergadering bijwonen! 
En bij twijfel, blijf thuis! 
  

 Graag tot ziens op 17 september 2021. 
 

Dirk van Noort   

 

Voorzitter Rayon 5 Zuid-Holland    Notulant Rayon 5 Zuid-Holland 

Lex Kaptein      Dirk van Noort 

E-mail: lexkaptein@upcmail.nl    E-mail: d.vannoort002@gmail.com 

Tel.: 06-12616179      Tel.: 06-39779880 

 

 

 


