VOGELVERENIGING
DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM

Inclusief inschrijfformulier Regionale Babyshow,
BBQ en reglementen en inschrijfformulier
Bijzondere Tentoonstelling 2021
U doet toch ook met onze evenementen mee?
Wij rekenen op uw U!
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Het is voor alle leden van v.v. De Nachtegaal
Heerjansdam mogelijk om stukken in te zenden. Deze stukken dienen voor de 1e. van
de maand ingeleverd te zijn bij de redactie.
Bij niet tijdig ingeleverd of bij plaats gebrek
worden deze stukken later geplaatst.
Tevens gaat de inzender van de stukken akkoord dat deze stukken geplaatst worden in
het clubblad en hierdoor ook op de website
geplaatst wordt.

Gastleden en Donateurs zijn geen bondslid en
ontvangen hierdoor niet het bondsorgaan
“Onze Vogels” van de NBvV.

Aanmelden of opzeggen:

Wilt u zich aanmelden bij onze club of wilt u
zich juist als lid opzeggen, dan kunt u dit doen
via onze website. Met in achtneming van ons
Regelement. U vindt het reglement ook op
onze website.
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De redactie neemt geen verantwoording voor
de inhoud van de ingezonden stukken en
behoudt zich het recht voor om plaatsing om
redactionele redenen te weigeren.
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Nieuw seizoen,
Wat fijn, het seizoen 2021/2022 gaat weer beginnen en de zomer 2021 is weer voorbij.
Gelukkig zijn de meeste onder ons gevaccineerd en nu alles op dit moment omtrent het coronavirus rustig lijkt kunnen wij gelukkig weer van start.
Ik hoop dan ook dat vele van u de weg naar ons kunnen vinden en dat wij met elkaar er
weer een gezellig en fijn jaar van kunnen gaan maken. Ik ben er namelijk zelf wel weer hard
aan toe om met elkaar onze fijne hobby te beleven.
Net als alle andere jaren zijn de ledenbijeenkomsten weer gepland voor de laatste maanden
van dit jaar en zo ook voor het eerste half jaar van 2022.
Zo hebben we op de eerste ledenbijeenkomst van 24 september a.s. de bespreking van de
Bijzondere tentoonstelling 2021 en de nabeschouwing van de Regionale babyshow 2021
gepland staan.
Traditiegetrouw starten we ook dit jaar weer met onze Regionale Babyshow 2021 en wel op
zaterdag 18 september a.s. Het inschrijfformulier vindt u elders in dit clubblad.
Aansluitend aan deze Regionale babyshow willen wij een BBQ organiseren. Ook voor deze
gezellige BBQ vindt u het inschrijfformulier elders in dit clubblad.
In de maand oktober staat er weer een Bijzondere Tentoonstelling 2021 gepland en hiervoor
vindt u de benodigde informatie ook in of bij dit clubblad toegevoegd.
Ik wil dan ook een dringende oproep doen en die is: U DOE TOCH OOK MEE!!
Laten we met elkaar er een mooie show van maken met heeeeeeeeel veel vogels.

WIJ REKENEN OP U!
Tevens mogen wij van 9 t/m 11 december a.s. de rayontentoonstelling “De Rivierencup” organiseren. Over deze clubkampioenschappen krijgt u natuurlijk later meer informatie.
En laten we v.v. De Nachtegaal Heerjansdam daar goed vertegenwoordigen door veel vogels in te schijven en laten we dan hopen dat onze club kampioen gaat worden.
Wij hopen dan ook dat u aan alle evenementen mee wilt doen en dat u ook op onze ledenbijeenkomsten aanwezig wilt zijn. Alles wordt gehouden in de kantine van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam
En als u nog ideeën heeft voor de toekomst geeft deze dan aan ons door. U weet samen
staan we sterk.

NATUURLIJK ZIJN ALLE BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD. KIJK DAN VOOR HET LAATSTE NIEUWS ALTIJD EERST OP ONZE WEBSITE: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL
Met vriendelijke groeten,
Lex Kaptein, Voorzitter v.v. De Nachtegaal, Heerjansdam.
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Notulen van de Algemene Jaarvergadering
(donderdag 24 juni 2021)

Op deze avond waren 23 leden aanwezig inclusief bestuur.
1. Opening
Lex opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. Na bijna een jaar en drie maanden stil hebben gelegen was het eindelijk weer zover om net voor de zomerstop toch nog een
jaarvergadering te houden. Walter Rotgers (afwezig MKG) Door de afwezigheid van Walter was
Nelly notulant van deze avond. Volgens de regels werd de vergadering op 1,5 m van elkaar gehouden.
Eerst werd er een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van
Leen Pierneef. Leen is op 08 februari 2021 overleden.
2. Notulen vorige vergadering
Er waren geen op- of aanmerkingen

3. Ingekomen stukken
-Infoblad District Zuid-Holland (maart 2021)
Het infoblad van District Zuid-Holland wordt kort doorgenomen.
Onrust n.a.v. persbericht
Nadat dat bekend werd dat er de nieuwe “wet dieren” eraan gaat zitten te komen, barste compleet sociaal media uit zijn voegen van meningen en frustraties. Wat allemaal heel begrijpelijk is,
maar we moeten ons niet gek gaan lopen maken en ons hoofd koel proberen te houden. De
NBvV is er ook mee bezig tot zelfs in Brussel aan toe. Dat er veranderingen eraan zitten te komen dat kunnen gaan verwachten zeker wat betreft de duur van de tentoonstellingen. Deze zullen waarschijnlijk nog maar uit 2 show dagen kunnen gaan bestaan. De broedkooien welk te
klein zijn kunnen ook aangepast moeten gaan worden. Denk hierbij aan 40 x 40 x 40 cm.
KNV Ornithophilia (steunbetuiging Burgerinitiatief)
Omdat dierenliefhebbers juist met goede zorgen met hun huisdier(en) willen omgaan, is door
K.N.V. Ornithophilia een burgerinitiatief gestart om de dierenliefhebberij in de Wet Dieren een
beschermde status te geven. Aan ons de vraag om deze steunbetuiging zoveel mogelijk door
mensen, vrienden, familie, collega’s en/of kennissen te laten ondertekenen.
Voorlichtingsbulletin N.B.v.V., Juni 2021
In het voorlichtingsbulletin van juni staan onder andere: Steunbetuiging Burgerinitiatief: De
maatschappelijke status van de dierenliefhebberij i.v.m. Wet Dieren- en wat doet de NBvV met
de deze nieuwe wet dieren.
4. Mededelingen
- Nieuws District Zuid-Holland / ALV NBvV
Nieuws District Zuid-Holland
Allereerst een heel vervelend onderwerp is de schorsing door de N.B.v.V. van onze districtsvoorzitter Kees Diepstraten. Het hoofdbestuur van de N.B.v.V. kon niet anders dan de uitspraak
van de tuchtcommissie volgen en hem voor drie jaar schorsen.In een bestuursvergadering van
de overige bestuursleden is unaniem besloten dat Lex als a.i. voorzitter (vanaf 20 februari 2021)
van het District Zuid-Holland gekozen is. en Andre Leeuwensteijn tot a.i. voorzitter van de Stichting Districtsshow Zuid-Holland benoemd. Beide natuurlijk tot de eerst mogelijk vergadering van
het District Zuid-Holland. Tijdelijk is Leo Wooning de voorzitter van de stichting.
Wat de rayons betreft heeft het districtsbestuur voorkeur om de rayons 4 en 6 op te delen bij de
andere rayons. De districtstentoonstelling van 2021 wordt in samenwerking met Middelharnis
georganiseerd in Dirksland, en deze wordt gehouden op 15 t/m 18 december 2021 in week 50.
Algemene Ledenvergadering N.B.v.V.
Op zaterdagmorgen, 29 mei jl., heeft de ALV van de N.B.v.V. via ZOOM plaats gevonden. Tijdens deze ZOOM-vergadering was het Hoofdbestuur N.B.v.V., de Districtsbestuurders en enkele
afgevaardigde van de speciaalclubs aanwezig. Belangrijkste mededelingen waren:
1e. De ringenbestellingen gaan in de toekomst digitaal.
Hoe wordt op een later moment uitgelegd, oude manier zal ook enige tijd nog mogelijk blijven.
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2e. Tentoonstellingsaanvragen gaan ook in de toekomst digitaal.
Hoe wordt op een later moment uitgelegd.
3e. Uitslag stemmingen

Ringen
Na het verschijnen van het voorlichtingsbulletin in december van de N.B.v.V. er nieuwe ringen
prijzen gekomen.
De ingang van deze prijswijziging gaat in met de 1e ringenbestelling van 2022. (dus vanaf 1 april
2021). Voorkom spoedbestellingen want deze kosten nu € 4,50.
Extra onkosten v.v. De Nachtegaal Heerjansdam:
Als u de ringen heeft besteld en u kies ervoor dat de ringencommissaris de ringen naar u opstuurt via PostNL kost u dit € 3,00 extra.
Let op: het opsturen is op eigen risico en bij vermissing zijn de extra kosten voor uw rekening.
Onze voorkeur gaat dan ook uit dat u de ringen op onze ledenbijeenkomst komt ophalen.
Uitleveren van de ringen.
Geef de ringencommissaris de ruimte om de ringen bij binnenkomst goed te controleren voordat
hij ze kan uitgeven en hij geeft zelf aan wanneer deze opgehaald kunnen worden bij hem. Daarnaast heeft hij ook nog gewoon een baan met onregelmatige werktijden. Lex benadrukt: bestel
aub de ringen op tijd! Tijdens de kerstperiode duurt het nog langer voordat de ringen bij de ringencommissaris zijn.
WhatsApp-groep v.v. De Nachtegaal HJD
De WhatsApp-groep draait nu al een paar maanden. Regelmatig wordt hier dingen ongeplaatst.
Clubblad
Na een oproep adverteerders gezocht hebben wij 5 nieuwe adverteerders in ons clubblad
mogen ontvangen.
Clubblad ontvangen op uw E-mailadres Om verzendkosten te besparen kunt u er ook voor
kiezen om in het vervolg het Clubblad op uw E-mailadres te ontvangen. Dit kunt u opgeven bij
Martin en/of Lex. Als dit niet bevalt kunt u het altijd terug draaien en dan krijgt u het weer op de
oude manier. Het clubblad wordt ook op de website van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam gezet
(www.denachtegaalhjd.nl). Hier kunt u ook de clubbladen terugzien t/m 2015.
Actie “Toppresentatie” GARVO
Het bedrag wat wij gewonnen hebben is € 100,97
Agenda voor de rest van 2021;
- 30 september: Bespreking Bijzondere Tentoonstelling 2021
- 25 november: Nabespreking Regionale Babyshow en TT 2021
- 18 september: Regionale Babyshow 2021
Barbecueavond (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam - € 20,00 p/p)
- 26 t/m 30 okt.: Regionale Tentoonstelling 2021 (week 43)
- 9 t/m 11 dec.: Rayontentoonstelling “De Rivierencup” 2021
- 29 mei: Clubuitje “Dierenrijk Nuenen” gecanceld i.v.m. corona
September 2021
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5. Ledenbestand
Het ledenbestand is 52 seniorenleden, 1 jeugdlid en 2 gastleden
Tijdens de vergadering heeft zich nog een nieuw lid zich op gegeven Willeke Gouw en zij heeft
parkieten waardoor het leden bestand per 01-07-2021 zal bestaan uit 53 seniorenleden, 1 jeugdlid en 2 gastleden.
6. Jaarverslag 2020 secretaris
Het jaarverslag werd voorgelezen worden door voorzitter i.v.m. de afwezigheid van de secretaris.
I.v.m. de Corona was het jaarverslag kort.
7. Jaarverslag 2020 Ringencommissaris
Het jaarverslag werd voorgelezen worden door Ringencommissaris Martin Versteeg. Voor 2021
zijn er 1960 ringen besteld- en voor 2022 zijn er al 1590 ringen besteld.
8. Jaarverslag 2020 Penningmeester
Het financieel jaarverslag 2020 zal voorgelezen en toegelicht worden door penningmeester Teun
v/d Waal. Ondanks de Corona zijn wij er toch positief uit het jaar gekomen mede door de donatie
die er door de leden zijn gedaan nogmaals onze dank daarvoor.
9. Verslag Kascontrolecommissie 2020
De kascontrolecommissie bestand uit Tjerd Kamphuis, Simon Kooiman (niet aanwezig) en Fred
Beekman. Tjerd nam het woord en keurde het jaarverslag goed.
10. Benoeming kascontrolecommissie 2021
De nieuwe kascontrolecommissie 2021 bestaat uit: Simon Kooijman, Fred Beekman en Tjerd
Kamphuis
11. Bestuursverkiezing
Voorzitter: Lex Kaptein – herkiesbaar en Ringencommissaris Martin Versteeg – herkiesbaar.
Leden die zich kandidaat wilden stellen voor een bestuursfunctie konden zich schriftelijk opgeven
t/m 11 januari jl. Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnengekregen.
Dus met uw goedvinding wordt Martin en Lex bij acclamatie herkozen voor weer 3 jaar.
12. Huldigingen.
Na alle huishoudelijke mededelingen is dan eindelijk tijd om eerst de jubilarissen te huldigen.
Huldiging jubilarissen 2020
- Joop van Vugt, 50 jaar (van N.B.v.V. en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam) (Joop heeft zijn speld
al ontvangen).
- Bas Dubel, 25 jaar (van N.B.v.V. en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam)
Huldiging jubilarissen 2021
- Finus Dees, 25 jaar (van N.B.v.V. en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam)
- John v/d Waal, 25 jaar (van N.B.v.V) (Afwezig met kennisgeving) speld is opgestuurd.
- Lex Kaptein, 40 jaar (van N.B.v.V. en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam
Namens v.v. De Nachtegaal Heerjansdam allemaal van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.
Daarna werden de medewerkers nog even in het zonnetje gezet. Net als ieder jaar kunnen we
altijd rekenen op de hulp van vele vrijwilligers, leden en niet leden. Omdat wij, als bestuur, daar
altijd ontzettend blij mee zijn willen wij iedereen hartelijk bedanken. Lex noem geen namen omdat
hij dan gegarandeerd er 1 of meerdere vrijwilligers vergeet. Maar de dames wil hij graag met een
persoonlijk hartelijk bedanken met een prachtig boeket bloemen.
13. Rondvraag
Geen
14. WVTK plus Borrel op een gezonde toekomst
Met een borrel een lekker hapje proosten wij op een gezonde toekomst en ons nieuwe leven.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de om 22.15 uur vergadering en wenst iedereen een welthuis.
Volgende ledenbijeenkomst: Donderdag 30 september a.s.
Onderwerp: Bespreking Bijz. TT 2021 Aanvang: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Notulant: Nelly van der Waal
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Het bestuur van ons district Zuid-Holland hebben gemeend in dit digitale tijdperk ook onze eigen website te moeten hebben, om u als vogelliefhebbers nog beter en sneller te kunnen informeren.
Zeker nu het zo onrustig is in de dierenwereld omtrent de nieuwe wet.
Niet alleen het laatste nieuws omtrent deze onrust wordt op deze website gezet
maar ook al het nieuws van het District Zuid-Holland zelf en het laatste nieuws
van de verenigingen uit Zuid-Holland.
Dit laatste is alleen up-to-date als de verenigingen van Zuid-Holland meewerken
en het laatste nieuws, bestuurswijzigingen, TT-gegevens, nieuwsbrieven of clubbladen insturen om deze op de website te laten plaatsen.
Dus voor het laatste Districtsnieuws Zuid-Holland kunt u terecht op:

Vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
Districtsshow Zuid-Holland 2021

Dit jaar wordt de
Districtsshow Zuid-Holland 2021
georganiseerd door
“Stichting Districtsshow Zuid-Holland”
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging
Middelharnis
van 15 t/m 18 dec. 2021

Later meer op:
www.SDZH.nl
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BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2021
Bij het clubblad vindt u de reglementen– en het inschrijfformulier voor de
komende Bijzondere tentoonstelling 2021, die wij willen organiseren van
26 t/m 30 oktober a.s. Deze show zal plaats vinden in de kantine van LR
& PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.
Om dit te realiseren hebben wij uw hulp nodig. Vul het bijgevoegde inschrijfformulier in en lever dit inschrijfformulier uiterlijk dinsdag
12 oktober a.s. in bij Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH
Barendrecht of schrijf in via de website www.denachtegaalhjd.nl
De inschrijfkosten bedragen €1,00 (jeugd € 0,50) per vogel en
voor de catalogus/portokosten zijn de kosten € 3,50 (jeugdleden gratis).
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
DINSDAG 12 OKTOBER :
Sluiting inschrijving tentoonstellingsvogels.
DINSDAG 26 OKTOBER:
Start opbouwen tentoonstelling en van 14.00 uur tot 21.00 uur
inbrengen van de tentoonstellingsvogels.
WOENSDAG 27 OKTOBER:
Keuren van de tentoonstellingsvogels, aanvang 09:00 uur.
DONDERDAG 28 OKTOBER:
Opening T.T. om 19.30 uur. T.T. open tot 22.00 uur
VRIJDAG 29 OKTOBER:
T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur
ZATERDAG 30 OKTOBER:
T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur, 16:15 uur uitkooien TT vogels.
Prijsuitreiking 13.30 uur aansluitend Rad van Avontuur.
En om 16:00 uur trekking Grote Verloting 2021.
TIP! Lees zorgvuldig de bijgevoegde TT reglementen door
v.w.b. kooihuur, ringen, inentingen, inbrengen etc………….

GROTE VERLOTING 2021

Ook dit jaar hebben we een grote verloting. De trekking is op
Zaterdag 30 oktober a.s. om 16:00 uur in de kantine van LR & PC Develruiters aan de Molenwei 3 te Heerjansdam.
In een boekje zitten 25 loten van € 0,50 stuk, dus € 12,50 per boekje.
Betalen d.m.v. overmaken naar bankrekeningnummer
NL11 INGB 0002252550 tnv Penningmeester v.v. De Nachtegaal, Poortugaal, ovv Grote verloting en je kweeknummer. Wil je meerdere boekjes dan kan je terecht bij penningmeester Teun van der Waal.
Mocht je echter het boekje loten dat wij je hebben toegestuurd niet kunnen verkopen en je wilt het ook niet zelf houden dan zien wij dit boekje
graag zo spoedig mogelijk terug.

DOE MEE EN STEUN ONZE VERENIGING!
September 2021
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www.vogelverenigingenrayon5.nl
De website van Rayon 5 Zuid-Holland
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen
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V.V. DE NACHTEGAAL HEERJANSDAM

Organiseert een Regionale
Babyshow dag 2021 en BBQ
op zaterdag 18 september a.s.

v.v. ”De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert op 18 september a.s. een
regionale Babyshow dag (tafelkeuring) en een gezellige BBQ.
Tijdens de Regionale Babyshow dag krijgt u de kans om alles te bespreken
met de keurmeester aangaande conditie, vorm, kleur en eventuele andere
vragen die u al lang beantwoord wilt hebben.
Alle leden van verenigingen uit rayon 5 kunnen meedoen met deze gezellige en leerzame dag.
Regionale Babyshow dag 2021
Datum
: 18 september 2021
Inbrengen vogels : 8.30 uur tot 9.30 uur
Show geopend
: 10.00 uur tot 15.00 uur
Plaats
: Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam
Kosten
: gratis
BBQ 2021 (alleen leden van v.v. De Nachtegaal Heerjansdam)
Datum
: 18 september 2021
Aanvang
: 18.00 uur tot 21:00 uur
Plaats
: Clubgebouw “Develruiters”, Molenwei 3 Heerjansdam
Kosten
: € 20,00 p/p (vooruitbetalen)

Hebt u nog vragen, Mail naar: info@denachtegaalhjd.nl
voor meer informatie en of digitaal inschrijfformulier:
www.denachtegaalhjd.nl

Inschrijfformulier Regionale Babyshow 2021
Ja,

Ik kom zaterdag 18 september a.s. naar de Regionale “Babyshow” met :

_____

Kleurkanaries

Ik wil graag de volgende kooien gebruiken:

_____

Postuurkanaries

_____ Universeelkooien

_____

Europese Cultuurvogels

_____ Tropenkooien

_____ Tropen
_____ Parkieten
Kweeknr.:

_______

Naam:

_____________________________

Adres:

_____________________________

Woonplaats:

_____________________________

Verenigingscode/naam: ______

September 2021
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BELANGRIJKE DATA 2021
- Zaterdag 18 september 2021
Regionale Babyshow 2021
- Donderdag 23 september 2021
Nabespreking Babyshow en voorbespreking Bijz. Tentoonstelling 2021
- Dinsdag 26 t/m zaterdag 30 oktober 2021
Bijzondere tentoonstelling 2021

Noteer alvast in uw agenda!
OP BEZOEK BIJ…..
Als je eens jouw hobby wilt delen met al onze leden geef je dan op voor
“Op bezoek bij…”. Wij maken dan een afspraak en komen dan snel bij je op
bezoek.
GEEF JE DAN OP BIJ:
Lex Kaptein
E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl

KWEEKERVARINGEN
Als u tijdens uw kweekperiode iets bijzonders, leuks of geks meemaakt, of
heeft meegemaakt, schrijf het eens op en stuur het aan ons op.
Wij willen dit graag plaatsen in dit clubblad.
Ook andere verhalen over onze fantastische hobby zijn van harte welkom.
U kunt het handgeschreven, getypt (graag in een Word bestand) of via de
E-mail inleveren.
STUUR U VERHAAL OP NAAR:
Martin Versteeg
06-28444153
E-MAIL: info@denachtegaalhjd.nl
September 2021
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Oproep Bijzondere tentoonstelling 2021
Wie wil ons helpen tijdens de tentoonstellingsweek van dinsdag 26
t/m zaterdag 30 oktober as. Zoals u ziet kunnen wij op dinsdag, woensdag
en zaterdagmiddag wat hulp gebruiken. Beperkt ivm Corona en Vol is Vol!
Wie ons wil komen helpen kan zich opgeven door het onderstaand formulier in te leveren op de eerstvolgende ledenbijeenkomst of via de website.
Naam:
Adres:
PC / Woonplaats:
Telefoonnummer:

Ochtend:

9:00/12:30

Middag:

12:30/18:00

Avond:

18:00/22:00

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

26-10

27-10

28-10

29-10

30-10

XX
XX
XX

XX

XX

XX
XX
XX

XX

XX

V.v. De Nachtegaal Heerjansdam organiseert op
zaterdagavond 18 september een BBQ
De BBQ start om 18:00 uur tot ……
Op voorhand inschrijven en betalen.
De kosten voor deze gezellige avond
bedraagt € 20,00 per persoon en is
inclusief drank.

U komt toch ook!

Het inschrijfformulier en betaling dient voor 11 september a.s. binnen te zijn.

Inschrijfformulier voor de BBQ op zaterdag 18 september a.s.
Ja, ik kom op de BBQ met _______ personen
En ik wil graag _____ x het vleespakket
En ik wil graag _____ x het vispakket
Naam: _________________________ Telefoonnummer: ___________________
September 2021
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Verkrijgbaar bij:
W.L. Plaizier
Diervoeders
Lindeweg 14C
2995 XK Heerjansdam
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Ringen bestellen 2022
De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau
binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de
bestelling aan de ringencommissaris moeten opgeven: een week voor de definitieve
inlevertermijn.
Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissaris en/of de
penningmeester het verschuldigde bedrag binnen hebben. Dit kan per overschrijving of contant bij het inleveren van het bestelformulier. Als u het per
overschrijving doet, dan kunt u dit doen op het rekeningnummer NL11 INGB
0002252550 onder vermelding van uw naam– en kweeknummer– en in welke
"ronde" de ringen besteld worden
Houd u er rekening mee dat het verschuldigde bedrag voor de bestelronde
datum per kas of op de bankrekening van de vereniging staat. Indien dit niet is
voldaan worden er ook geen ringen besteld voor die ronde. Wenst u dat de ringen naar u opgestuurd worden dan komen er extra portokosten bij van € 3,00
per bestelling vermeldt bij overmaking “opsturen ringen”.
Bestelperiode
Bestelronde

1

2

3

4

Uiterlijke inleverdatum

05-05-2021

20-09-2021

20-01-2022

20-03-2022

Uitlevering ná

01-10-2021

15-12-2021

01-04-2022

15-05-2022

De bestelformulieren voor 2022 zijn te downloaden van de N.B.v.V. website.

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,
Martin Versteeg is: 06-28444153 of martinversteeg75@ziggo.nl
Als u via de email besteld krijgt u altijd een bevestiging terug.
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per email besteld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd worden.
SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS
In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de ringen.
De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. Alle vogels die
in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden
mogen worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor inheemse beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijlage A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde
in het wild levende dier- en plantensoorten).
Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te downloaden waar
u als kweker zich aan moet houden.
Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u nog vragen
kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris, Martin Versteeg.

LET OP!! Bestel u ringen op tijd, en vermeldt bij
het overmaken uw kweeknummer.
Er worden alleen compleet
ingevulde formulieren in behandeling genomen.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 30 september 2021 om 19.30 uur
(zaal open om 19.00 uur) in het clubgebouw van de Develruiters aan de
Molenwei 3 te Heerjansdam.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Ledenbestand
6. Nabespreking Regionale Babyshow 2021
7. Voorbespreking Bijzondere Tentoonstelling 2021
8. Pauze
9. Wat verder ter tafel komt
10 Sluiting

Wil je op de hoogte blijven van het laatste
nieuws meldt je dan aan.

U kunt zich voor deze WhatsApp-groep
v.v. De Nachtegaal
Heerjansdam opgeven via onze website:
www.denachtegaalhjd.nl
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