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Districtsbestuur 
 

· Voorzitter  
 (Voorzitter Rayon 5) 
 Lex Kaptein 
 Tel. 06-12616179 
 lexkaptein@upcmail.nl 
 
 
· Secretaris 
 (Voorzitter Rayon 2) 
 Bas van Driel 
 Tel. 06-18819214 
 Tel. 010-5116094 
 bastiaanvandriel@ziggo.nl 
 
 
· Penningmeester 
 (Voorzitter Rayon 3) 
 L. Wooning 
 Tel. 0182-385921 
 Bankrekeningnummer district-kas 
 NL78INGB0007830105 
 fr.wooning@live.nl 
 
 
 Commissaris 
 (Voorzitter Rayon 1) 
 Piet Hagenaars 
 06-10474218 
 piethagenaars@outlook.com 
 
 
· Commissaris  
 André Leeuwenstein 
 Tel. 06-13446566 
 a.leeuwenstein1947@kpnmail.nl 
 
 
================================ 
 
 
 Coördinator Surveillanten 
 Idalgo Plak 
 Tel. 06-46328883 
 idalgoplak@hotmail.com 

 

Dit blad verschijnt in de maanden maart en 
september en wordt gezonden aan alle     
secretariaten van afdelingen van de N.B.v.V. 
in het district Zuid-Holland. 

 

Doelstelling van dit blad is het informeren 
van de besturen van de N.B.v.V. afdelingen 
over organisatorische zaken die betrekking 
hebben op het district Zuid-Holland 

 
Intern door het bevorderen van de         
samenwerking tussen de verschillende      
afdelingen op vele locaties in Zuid-Holland. 

 
Extern door het district Zuid-Holland te   
profileren als een provinciale organisatie 
met verschillende afdelingen op vele locaties 
in Zuid-Holland. 

 
De verantwoording van dit blad ligt bij het 
bestuur van het district Zuid-Holland.       
De redactie behoudt zich het recht voor om 
toegezonden kopij (indien dit b.v. niet 
strookt met de doelstelling van dit blad) te 
weigeren of om andere redenen in te korten. 

 
Overname uit dit blad is in alle gevallen 
toegestaan. Wij adviseren redacties van de 
afdelingen juist om kopij over te nemen. 
Neem hiervoor contact op met de redactie 
voor toezending van kopij op diskette of via 
e-mail. 

Kopij kunt u uiterlijk tot 1 augustus of           
1 februari zenden aan de redactie. 

 

E-mail:  bastiaanvandriel@ziggo.nl 
 

  lexkaptein@upcmail.nl 

   

September 2022 COLOFON 
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VOORWOORD 
Geachte medebestuurders, 
 

Wat fijn, het tentoonstellingsseizoen 2022 staat weer voor de deur, al zijn er natuurlijk al diverse 
tentoonstellingen en/of jong dierendagen gehouden, realiseer ik mij tijdens het schrijven van dit 
voorwoord. En ik hoop met jullie mee dat nu niet de corona roet in het eten gaat gooien maar dat het nu 
ook niet de vogelgriep gaat worden die ons gaat afhouden om onze activiteiten door te laten gaan.  
Maar als je hoort dat nu het hele jaar die vervelende “Vogelgriep” in Nederland rondwaart hoop ik dat het 
onze hobby voorbijgaat. 
 

Wellicht zijn er al door verschillende verenigingen activiteiten opgestart maar wij als district gaan begin-
nen met de jeugddistrictsdag op 8 oktober a.s. in Heerjansdam en vervolgens met de Districtsvergade-
ring op 21 oktober a.s. bij v.v. Witroka in Ridderkerk. 
  

Dat de N.B.v.V. druk bezig is om binnen de organisatie het een en ander te digitaliseren weten we.  
Zo is als eerste de nieuwe manier van ringenbestellen vanaf 1 april jl. van start gegaan. 
Er werd in het begin nogal wat vraagtekens gezet bij hoe de oudere onder ons die geen computer 
hebben of er wel een hebben maar er niet mee om kunnen gaan. 
Maar wat ik zo hoor en zelf ondervonden heb bij mijn eigen vereniging is het volgens mij toch wel 
geruisloos gegaan. Hier en daar moesten er hulp troepen ingeroepen worden maar over het algemeen 
heb ik toch wel positieve reacties gehoord. 
 

Ook de aanvraag tentoonstellingen voor 2023 en verder moet nu in het vervolg aangevraagd worden 
via de N.B.v.V. website. Geen rompslomp meer met papier, direct op de website aanvragen en klaar is 
……. Ook het verzekeringsformulier is in het vervolg digitaal met dezelfde app bij de N.B.v.V. in te 
vullen en te versturen. Dit dient minimaal een WEEK voor aanvang van de tentoonstelling te gebeu-
ren, dit in verband met het toesturen van het bondskruis en medailles door de N.B.v.V. 
Ik heb wel het gevoel en idee dat dit niet voor iedere vereniging duidelijk is hoe nu de tentoonstel-
ling aangevraagd moet worden. Nou ik deel deze mening, ik hoop dan ook dat ik er op de komende 
bondsraadvergadering meer over hoor. Zo ja dan meld ik dit op de najaarsvergadering. 
 

Zoals u wellicht wel vernomen heeft liep de communicatie tussen het Hoofdbestuur en Bondsraad 
niet zo lekker meer. Dit is ontstaan nadat de bondsraad een adviesorgaan is geworden en niet meer 
betrokken werd in alle stukken van de N.B.v.V.  
Na goed overleg tussen het Hoofdbestuur en de bondsraad is dit gelukkig weer voor een groot ge-
deelte teruggetrokken. Wij gaan weer gezamenlijk vergaderen en krijgen hiervoor weer de benodig-
de communicatie en verslagen. Ik kan wel zeggen dat wij, alle districtsvoorzitters, hier blij mee zijn. 
Ook binnen ons districtsbestuur zijn wij blij met dit besluit, zo kunnen wij voor de bondsraadsver-
gaderingen hier over brainstormen. 
 

Verder in dit infoblad kunt u lezen dat er weer gedacht wordt aan een nieuwe cursus Surveillanten. 
Ik ben hier wel blij mee, want wij in district Zuid-Holland hebben vorig jaar er nog wel overgespro-
ken en met de Surveillanten, in een vergadering, over gediscussieerd maar er is nog weinig van te-
recht gekomen. Al hebben wij binnen district Zuid-Holland wel richtlijnen en afspraken op papier 
gezet. Ik hoop dan ook dat het nu door de N.B.v.V., onder leiding van de heren Henk v/d Wal en 
Klaas Snijder, weer opgepakt worden en dat wij als districten er niet alleen voor staan. 
 

Tegenwoordig moeten we vaak melden dat er weer verenigingen gestopt zijn in district Zuid-Holland 
maar nu is het een keer anders om. District Zuid-Holland heeft nu 5 verenigingen erbij.  
Helaas is dit wel ten kosten gegaan van district Noord-Holland. In dit district is het helaas, ook 
door bemiddeling van de N.B.v.V., niet gelukt om een bestuur bij elkaar te krijgen. Welke verenigin-
gen naar district Zuid-Holland zijn overgestapt vindt u elders in dit infoblad.  
 

Ik wil ook graag de Districtstentoonstelling 2022 van harte aanbevelen bij u en uw leden. De Stich-
ting Districtsshow Zuid-Holland en de 1e. Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis zijn inmiddels 
al druk bezig met de voorbereidingen voor deze show welke gehouden gaat worden in Dirksland.  
Hier krijgen wij voor de vogels de beschikking over een mooie grote zaal. En tijdens het inkooien en 
de openingsavond hebben wij er nog een extra zaal bij, dus op deze manier krijgen de vogels hun op-
timale rust. Ook is er voldoende parkeergelegenheid. 
 

Als laatste wil ik u graag uitnodigen voor de komende districtsvergadering van 21 oktober a.s. in Ridderkerk.  
U bent van harte welkom. 
 

Namens het Districts–/Stichtingsbestuur, 
 

Voorzitter District Zuid-Holland Lex Kaptein. 
 

NATUURLIJK ZIJN ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD. 
KIJK DAN VOOR HET LAATSTE NIEUWS ALTIJD EERST OP ONZE WEBSITE: 

WWW.VOGELVERENIGINGENDISTRICTZUIDHOLLAND.NL 
DE WEBSITE WAAR U ALLES OVER DISTRICT ZUID-HOLLAND KUNT VINDEN. 
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DISTRICTVERGADERING 
 

Geacht bestuur,  
Namens het districtsbestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de districts-
vergadering N.B.v.V. Zuid-Holland.  
Deze wordt gehouden op vrijdag 21 oktober 2022 in het verenigingsgebouw 
van de afdeling "Witroka", Westmolendijk 99 te Ridderkerk, 0180-425588. De 
zaal is open vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.                                        
 

Agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Mededelingen vanuit NBvV, Distr. Bestuur, Stichting (SDZH) 
 

4. Ingekomen/uitgaande stukken deze vergadering betreffende. 
 

5. Vaststellen Notulen vorige vergadering, 29 april 2022. 
 

6. Terug rapportage ALV NBvV gehouden in Putten, 21-05-2022.  
 

7. Terugblik Jeugddistrictsdag gehouden bij de v.v. “De Nachtegaal”  
    in Heerjansdam ism de werkgroep jeugd op 8 oktober j.l. 
 

8. Informatie over de DTT 2022 in Dirksland.  
 

9. DTT’s in de komende jaren. 
 

10. Nieuwe Cursus Surveillanten 
 

11. Stand van zaken vrijwillige betalingen aan Districtskas  
 

12. Infoblad en Website district Zuid-Holland. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting.  
 

Toelichting; 
 

Ad 2,  Indien u agendapunten voor deze vergadering wilt toevoegen,   
  verzoeken wij u deze voor aanvang van de vergadering, liefst   
  schriftelijk, aan de voorzitter te overhandigen.  
 

Ad 8,  Terugrapportage Algemene vergadering N.B.v.V. door Bas van Driel  
  (B18-Berkel & Rodenrijs) en/of Dirk van Noort (D05-Dordrecht) 
 

Ad 10, Zie pagina 11 en 12. 
 

Ad 11, Zie pagina 18, oproep districtspenningmeester Leo Wooning.   

Denk aan de bijdrage District Z-H 
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DISTRICTSVERGADERING Z-H  
Datum: vrijdag 29 april 2022 Bij v.v. "Witroka", Westmolendijk 99 te Ridderkerk,  
 

NOTULEN   
                                                                                

1: Opening voorzitter, mededelingen. 
Om 20.00 uur opende de VZ met een hartelijk welkom op deze districtsvergadering Zuid-Holland. 
Op de uitnodiging van onze voorzitter is door de bond geen gehoor gegeven en moeten we het 
deze avond zonder een afgevaardigde van het Hoofdbestuur van de N.B.v.V. doen. en zullen er 
enkel vraagstukken niet volledig kunnen worden beantwoord omdat er geen informatie meer 
komt vanuit de bond. 
 

In de afgelopen TT-periode is door het corona-virus bij vele verenigingen haar tentoonstelling 
weer in het water gevallen. Ontzettend vervelend en jammer, maar laten we hopen dat het de 
laatste keer is. Het ziet er wel naar uit, dat we dit jaar weer volledig los kunnen. Mits de vogel-
griep, welke nu weer in den lande om ons heen slaat geen roet in het eten gaat gooien. Wat hier 
dan de spelregels voor zijn kunt u lezen in “Preventie overheidsmaatregelen bij een uitbraak 
van de Vogelgriep”. Dit verhaal kunt u vinden op onze website vogelverenigingendistrictzuidhol-
land.nl onder de knop Surveillanten >> Diverse lijsten  enz. 
Ook zijn in de afgelopen maanden ons weer enkele mede vogelliefhebbers ons ontvallen. Om 
deze mede vogelliefhebbers te herdenken vraagt de vz, indien mogelijk, te gaan staan om hen 
een ogenblik te herdenken.  
 

Digitaal Ringen bestellen per 1 april jl. 
Vanaf 1 april jl. kunnen er alleen nog maar digitaal ringen besteld worden.  
Hiervoor heeft u een account nodig welke u eerst moet aanmaken. Als u dit gedaan heeft kunt u 
ringen bestellen. Er zijn 2 video’s beschikbaar waar u in kunt zien hoe u een account aanmaakt 
en hoe u ringen kunt bestellen. Besteld u Europese Cultuur ringen moet u eenmalig uw BSN-
nummer invoeren. Zoals wellicht bekend worden de ringen 2023 niet voor 1 oktober verstuurd 
i.v.m. afspraken binnen de COM.  
 

U kunt nu nog wel ringen voor 2022 bestellen zonder dat dit een spoedbestelling moet worden. 
Spoedringen worden pas na 2 a 3 weken uitgeleverd. Binnen 6 weken zullen die dan verzonden 
worden. Heeft een lid hulp nodig, dan kan hij/zij er eerst voor kiezen bij uw ringencommissaris of 
anders bij de N.B.v.V. te rade te gaan. Enkele aanwezigen had al een bestelling geplaatst en 
vonden het erg makkelijk en ook de ringen waren echt perfect, dus een pluspunt voor de N.B.v.V. 
Overigens zou er wel gekeken moeten worden naar de verzendkosten bij meerdere bestellingen 
op een adres. De afgevaardigden voor de AV gaan dit meenemen in hun verhaal. 
 

Er volgde een discussie met als verzoek aan de aanwezigen om dit aan de N.B.v.V kenbaar te 
maken c.q. te mailen. Als er berichten zijn aan de N.B.v.V., gelieve deze  per BCC mail naar Bas 
van Driel, de secretaris te sturen van het district, die neemt dat als afgevaardigde mee, namens 
afdeling B18, naar de komende AV. 
 

Tentoonstellingen in de toekomst 
Het HB beraadt zich over hoe de toekomst eruitziet voor onze tentoonstellingen. 
Gedacht wordt aan NK naar voren halen (oktober), Alle TT-vrijlaten enz. 
Hier is veel ophef over gekomen en of het HB hiermee doorgaat is nog niet zeker. 
In de wandelgangen gaat er het rond dat dit voorlopig in de ijskast gaat. 
 

Tentoonstellingsaanvraag 2023 en verder 
Dit jaar (2022) is het de laatste keer dat de TT-aanvraag op papier aangevraagd moest worden. 
Het is de bedoeling dat de TT-aanvragen vanaf 2023 digitaal gedaan zal moeten gebeuren. Later 
meer informatie van de N.B.v.V. Dit is ook een punt voor de AV om mee te nemen. Zijn er daar 
genoeg keurmeesters voor. Hoe denkt de N.B.v.V dit op te lossen, denk aan bedreigde weken, 
met te veel keurmeesters vragen. De N.B.v.V zijn we toch samen en niet de N.B.v.V alleen. 
 

Terugloop Afdelingen ZH 
Lex vroeg of er bij dreigende bestuursproblemen binnen uw afdeling er contact opgenomen kan 
worden met het districtsbestuur. Mogelijk kunnen zij bemiddelen bij de zoektocht naar een oplos-
sing op een van uw ledenavonden. 

http://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
http://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
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2:  Vaststellen agenda.   
Er zijn geen extra schriftelijke agendapunten binnengekomen, en ook was er vanuit de aanwezi-
ge afdelingen geen wijziging. 
 

3: Vaststellen notulen najaarsvergadering  1 oktober 2021.  
De VZ nam pagina voor pagina door vanuit het infoblad met als resultaat: 
Pagina 6: geen, Pagina 7: geen, Pagina 8: geen, Pagina 9: geen, Pagina 10: geen. En met een 
dank aan de secretaris Bas van Driel voor het vele werk sloot hij dit punt af. 
 

4: Ingekomen- en uitgaande stukken de vergadering betreffende. 
IN: Diverse afmeldingen voor deze districtsvergadering 
IN: Kaarthouder voor de herkenbaarheid van de surveillanten. Deze zijn zoveel mogelijk al uitge-
reikt aan de secretarissen van de vereniging waar de surveillant lid is. 
 

5: Afscheid Rayonvoorzitter Hans van Egmond (Rayon 1) 
Na 12 jaar rayonvoorzitter van rayon 1 te zijn geweest heeft Hans besloten om tussentijds af te 
treden. Het is een bewuste keuze geweest van Hans en dit moeten we respecteren en dat doen 
we dan ook. Hans vertelde ons dat hij het na 12 jaar tijd vond om het stokje over te dragen aan 
een ander. Hans is een man van recht door zee en zegt wat hij denkt. Dat waardeer ik, ook ver-
telde hij dat hij het vervelend vond dat hij ons tijdens de DTT niet kon helpen omdat dit zijn werk 
niet toe liet. Maar hij was er altijd voor Rayon 1 en zat dit rayon op zijn eigen manier voor. Deze 
12 jaar willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en willen daarom Hans als eerste hartelijk dan-
ken voor zijn inzet en wij hebben gemeend Hans zijn geliefde drank als afscheidscadeau te moe-
ten geven. Hans nogmaals hartelijk dank voor deze jaren en het gaat je goed. 
 

6:  Verkiezing leden Districtsbestuur Zuid-Holland.  
Gelukkig hebben we voor Hans een vervanger kunnen vinden, het was niet gemakkelijk want zo-
als overal staat niemand meer te trappelen om een bestuursfunctie op zich te nemen. Het duurde 
dan ook tot na de sluiting van de rayonvergadering voor dat er iemand toch gelukkig naar voren 
kwam. En bij ons geen onbekende: Piet Hagenaars. 
De volgende leden van het districtsbestuur treden af:  
De heer Leo Wooning (Rayon 3 en penningmeester District Z-H), herkiesbaar  
De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en commissaris District), tussentijds aftredend. 
De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), verkiesbaar 
Zie Uitslag van de stemming in onderstaand schema (Geel) 

Overzicht stemming Districtsvergadering Zuid-Holland 2022 
Datum: 29-4-2022    
Aantal verenigingen Zuid-Holland: 44    

Aantal aanwezig verenigingen: 28    
Aantal aanwezig in procenten 64%    
Aantal maximale stemmen: 2382    

        

Voorstellen Omschrijving Voor Tegen Ont- hou-
dingen 

Niet uitgebrachte 
stemmen Totaal 

      Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

1 Verkiezing District Leo Wooning Rayon 3 Penningmeester DZH 1575 0 0 807 2382 

2 Verkiezing District Piet Hagenaars Voorzitter Rayon 1 1575 0 0 807 2382 

3 Verkiezing SDZH Bas van Driel Rayon 2 Penningmeester SDZH 1575 0 0 807 2382 

4 Verkiezing SDZH Piet Hagenaars Commissaris 1575 0 0 807 2382 

5 Voorstel 1 N.B.v.V. Contributieverhoging 2023 en 2024 800 712 63 807 2382 

6 Herverkiezing N.B.v.V. Dhr. Sjaak van Bennekom 1575 0 0 807 2382 

7 Verkiezing N.B.v.V. Dhr. Albert Zomer 1404 171 0 807 2382 

7 Verkiezing N.B.v.V. Dhr. Rick Oudenampsen 1575 0 0 807 2382 
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7: Verkiezing leden Stichtingsbestuur SDZH 
Doordat Hans afscheid heeft genomen als districtsbestuurder maakt hij in het SDZH-bestuur ook 
plaats voor Piet Hagenaars. 
De volgende leden van de Stichting Districtsshow Z-H treden af 
De heer Bas van Driel (penningmeester SDZH), herkiesbaar  
De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en commissaris District), tussentijds aftredend. 
De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), verkiesbaar 
Zie Uitslag van de stemming in voorgaande schema (groen) 
 

8. Doornemen Jaarverslag N.B.v.V., incl. best. verk. HB N.B.v.V. en voorstellen  
 

De volgende leden van het hoofdbestuur van de N.B.v.V treden af: 
De heer Klaas Snijder (voorzitter N.B.v.V.), niet herkiesbaar  
De heer Sjaak van Bennekom, herkiesbaar bondsbestuurder N.B.v.V. 
De heer Albert Zomer, verkiezing bondsvoorzitter N.B.v.V. 
De heer Rick Oudenampsen, verkiezing bondsbestuurder N.B.v.V. 
Zie Uitslag van de stemming in voorgaande schema (oranje) 
 

Voorstellen Hoofdbestuur N.B.v.V.: 
Voorstel contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024. 
Met een kleine meerderheid kwam er vanuit Zuid-Holland een VOOR. 
Zie uitslag stemming:  
Zie Uitslag van de stemming in voorgaande schema (grijs) 
 

9: Afgevaardigde algemene vergadering N.B.v.V. 
Er hebben enkele leden zich opgegeven om naar de ALV op 21 mei a.s. mee te gaan. Dit zijn Bas 
van Driel (B18 Berkel-Rodenrijs) en Dirk van Noort (D05 Dordrecht) Deze twee heren zijn geko-
zen om als afgevaardigde namens het district Zuid-Holland naar de komende AV 2022 te gaan. 
 

10: Vaststellen financieel verslag SDZH 2021  
Het woord is aan Bas van Driel: Bas gaf een kleine toelichting uit de financiële boeken van de 
stichting SDZH. Ook de sponsorbijdrage van Nootdorp en de tegemoetkoming vanuit de district 
kas, voor de gemaakte onkosten voor de DTT2021, die geen doorgang kon vinden wegens coro-
na, werden niet vergeten. De winst voor 2021 kwam daarmee uit op 1891 euro en daar zijn we 
erg blij mee. 
 

11: Uitslag kascontrole commissie SDZH-kas over het boekjaar 2021 
Wie mag ik het woord geven: Leen Boers (D18), Ria Boers (D18) 
Leen nam het woord en gaf aan dat alles er perfect uitzag en klopte, en stelde voor om décharge 
te verlenen aan de penningmeester van de stichting SDZH. Dit wordt met een applaus bevestigd. 
Dank voor het controleren van de boeken van de SDZH. 
 

12: Vaststellen financieel jaarverslag district over 2021  
Het woord is aan Leo Wooning: Leo gaf een kleine toelichting uit de financiële boeken van het 
district Zuid-Holland. De bijdrage van de bond was voor 2021 gehalveerd, maar toch kwam het 
totaal uit op 1300 euro meer in kas, mede door de sponsorbijdrage van Nootdorp. 
 

13: Begroting  district Zuid-Holland voor 2022 
Het woord is aan Leo Wooning: de N.B.v.V. geeft geen bijdrage in 2022, daarmee zou het op een 
verlies kunnen uitkomen. 
 

14: Uitslag kascontrole commissie districtskas over het boekjaar 2021 
Wie mag ik het woord geven: Peter Jongeneel (Z04, Erik Buizerd (D05). 
Erik nam het woord, en gaf aan dat alle posten waren doorgenomen, maar had ook een tip c.q. 
verzoek om een extra aandacht voor de afdelingsdistrictsbijdrage die nog steeds niet door alle 
afdelingen worden betaald, en dat bedrag is wel nodig. De controlecommissie stelde voor om dé-
charge aan de penningmeester van het district Zuid-Holland te verlenen. Ook dit werd met ap-
plaus bekrachtigd.  Dank voor het controleren van de boeken van het District. 
 

15: Benoemen nieuw lid kascontrole commissie 
Wij zouden het op prijs stellen als één of meerdere vertegenwoordigers van afdelingen, zich be-
schikbaar willen stellen om in de komend jaar/jaren de district– of SDZH-kas willen controleren. 
Kascontrole District: Erik Buizerd (D05), Walter Rutgers (H79), Res. Karel van der Heiden (R35)  
Kascontrole SDZH: Kees Diepstraten (615), Ria Boers (D18). 
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16: Verenigingsjubileum 
Om duidelijkheid te brengen over wanneer een vereniging recht heeft op een bijdrage uit de dis-
trictskas voor haar jubileum het volgende: 
 

Een vereniging heeft recht op een jubileumbijdrage als deze vereniging jaarlijks de bijdragen aan 
het district Zuid-Holland heeft voldaan. Ook zal de vereniging een uitnodiging moeten sturen en 
aangeven dat het om een jubileum gaat.  
 

De jubileumbijdrage zal dan gelden voor een 25-, 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90- en 100/of langer- 
jarig jubilea (oplopend met 10 jaar) gelden. Er zal dan een euro per jaar worden uitgekeerd met 
een maximum van honderd euro. 
 

17: Pauze 
In de pauze is er een verloting gehouden t.b.v. SDZH DTT 2022. André en Bas verzorgden de 
verkoop van de lootjes en trekking. De opbrengst was na aftrek van de inkoopkosten 120 euro. 
Allen werden hartelijk bedankt voor hun gulle bijdrage. 
 

18: Surveillanten Zuid-Holland  
Hoe nu verder; Klaas Snijder gaat afscheid nemen als voorzitter van de N.B.v.V maar wil zich in-
zetten voor de commissie Dierenwelzijn – Ethiek en Wetgeving en hoe nu verder met de surveil-
lanten. Over het laatste zijn wij binnen district Zuid-Holland al wat verdergegaan maar door de 
corona is dit weer op een laag pitje gekomen. Natuurlijk gaan we dit weer verder oppakken ook 
afwachtende wat de N.B.v.V (Klaas Snijder) gaat brengen.  
 

19: Voorbeschouwing DTT 2022 in Dirksland.  
Het bestuur van de SDZH hebben besloten dit jaar wederom de districtstentoonstelling te organi-
seren in samenwerking met de Eerste Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis. Dit omdat de 
Districtstentoonstelling 2021 wegens corona niet door kon gaan en wij het zeer op prijs stellen 
dat de Eerste Flakkeese Vogelvereniging zich wederom kandidaat stelde.  
 

André Leeuwenstein (voorzitter SDZH) nam het woord, en gaf aan dat het bestuur pas langs is 
geweest en dat het draaiboek is doorgenomen, op enkele vragen krijgen we nog antwoord ver-
derop dit jaar. Tevens riep hij alle aanwezige afdelingen op om hun leden enthousiast te maken 
voor de DTT2022 te Dirksland. 
 

20: Werkgroep jeugd, voorbesch. jeugddistrictsdag 2022 te Heerjansdam. 
Lex (voorzitter Heerjansdam) nam het woord en gaf aan dat de jeugddistrictsdag in de manege 
van plaatselijke paarden vereniging wordt gehouden, de Nachtegaal wil er een leuke dag van 
maken. Deze vindt plaats op 8 oktober 2022. Alle jeugdleden van Zuid-Holland krijgen een uitno-
diging voor deze informatieve en interessante dag voor onze jeugdleden. 
 

21:  Informatieblad en website District Zuid-Holland en SDZH 
Om het Infoblad en de website van District Zuid-Holland Up-To-Date te houden zijn wij afhanke-
lijk van u. Als u een bestuurswijziging, clubblad, nieuwsbrief of ander nieuws over uw vereniging 
heeft laat het ons weten. Wij plaatsen dan uw wijziging en/of nieuws op de website van het Dis-
trict Zuid-Holland zodat iedereen dit kan lezen. Ook zijn de jubilarissen hier in mee genomen.  
 

Omdat op de website van de SDZH hetzelfde gezet wordt over de districtstentoonstellingen als 
op de website van het District heeft het SDZH- en het districtsbestuur besloten om met de websi-
te van de SDZH te stoppen. Deze website zal dan binnenkort ook stoppen en wordt nu al niet 
meer bijgehouden. Dit scheelt heel veel extra werk en kosten. Lex heeft deze al compleet aange-
past. 
 

22: Uitslag werving nieuwe leden 2021 door afdelingen in Zuid-Holland. 
Omdat er steeds meer verenigingen verdwijnen en hierdoor leden overstappen naar andere ver-
enigingen is het niet meer te doen om de ledenwerving in stand te houden. Deze wervingscom-
petitie is in het leven geroepen om die verenigingen in het zonnetje te zetten wie de meeste nieu-
we (bonds-)leden heeft ingeschreven. 
Daarom heeft het districtsbestuur besloten dit jaar voor de laatste keer de beker uit te reiken aan 
die vereniging die de meeste leden heeft ingeschreven. 
We hebben hier de ledenstand (1 maart 2022) genomen uit het jaarverslag van N.B.v.V., dit om-
dat er geen stand 1 januari 2022 voor handen is. 
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De stand van 1 maart jl. is: 
3

e
.  D05, v.v. De Volière, Dordrecht (4) 

 L16, v.v. De Vogelvriend, Leerdam (4) 
 V04, v.v. Icaris, Vlaardingen (4) 
2

e
.  D18, v.v. De Rode Kardinaal, Delft (6) 

1
e
.  H79, v.v. De Nachtegaal Heerjansdam (12) 

 

23: Rondvraag 
R40-RIDDERKERK: Vorig jaar gehoord over de vogelgriep, dat de bond aan gaf dat onze  hob-
byvogel, Behalve de grondvogels) gewoon mee kunnen doen aan de tentoonstellingen, maar 
wanneer komt er van de N.B.v.V. nu eens wat  duidelijk op papier. Lex gaf aan om het stuk van 
de Dier en Welzijn commissie erop na te lezen daarin staat alles duidelijk verwoord. 
 

R40-RIDDERKERK:  Waarom zijn er zoveel verspreide leden, wat doet de bond voor de afdelin-
gen  die daarvoor toch het adres moeten zijn. Het district bestuur is hier ook voor bezig omdat 
gekeerd te krijgen. De afdeling moet de basis blijven en niet anders. Bij afwezigheid van een 
Bondsafgevaardigde kon Lex geen antwoord geven helaas. 
 
R14- ROELOFARENDSVEEN: Kijk als districtsbestuur even naar het versturen van een aan-
dacht mail naar ALLE PENNINGMEESTERS of via secretarissen van ALLE AFDELINGEN BIN-
NEN district Zuid-Holland voor de afdelingsbijdrage betaling ad 16 euro. Niet alle penningmees-
ters worden daarover goed geïnformeerd door hun afdelingssecretaris. 
Verder geen vragen.  
 

24: Sluiting 
Volgende districtsvergadering zal (ovb) gehouden worden op  
vrijdag 21 oktober 2022 zaal Witroka aanvang: 20.00 uur. 
 

Om 22.26 uur werd deze de vergadering gesloten. De VZ bedankt iedereen voor hun aandacht, 
inbreng en komst, en wenste iedereen een wel thuis en fijne vakantie. 
En laten we hopen dat wij weer volop kunnen genieten van onze vogelhobby. 
 
Opgemaakt ter vergadering te Ridderkerk 
 
Bas van Driel vrijdag 29 april 2022. 
 
 

H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
Winnaar van de laatste ledenwerfactie  

District Zuid-Holland 
 
Dhr. Walter Rötgers, secretaris van 
v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
neemt, uit handen van districtsvoorzit-
ter Lex Kaptein de beker in ontvangst 
van de als laatste winnaar van de le-
denwerfactie van District Zuid-Holland. 
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Denk aan de bijdrage District Z-H 

Nieuwe verenigingen in district Zuid-Holland 
 

Het was bekend dat binnen district Noord-Holland geen districtsbestuur beschikbaar was.  
Ook na inmenging van het hoofdbestuur van de N.B.v.V. is het ook niet gelukt om een nieuw be-
stuur te vormen. Daarom is door de N.B.v.V. de mogelijkheid geschapen om de verenigingen uit 
Noord-Holland de mogelijkheid te geven om over te stappen naar een omliggend district. 
Zo hadden ze de mogelijkheid om over te stappen naar Friesland, Utrecht en Zuid-Holland. 
 

Er zijn tot nu toe 5 verenigingen die hebben aangegeven dat zij naar district Zuid-Holland willen 
over stappen, en dit zijn: 
 
 

H47 - v.v. Tropica, Heemskerk  
 
N12 - v.v. De Vogelvriend, Amstelveen  
 
U09 - v.v. De Groenling, De Kwakel 
 
W13 - v.v. De Gould Amadine, Wormerveer, Assendelft, Krommenie en omstr. 
 
207 - v.v. Airsport, Schiphol               
 

Wij verwelkomen deze verenigingen hartelijk in District Zuid-Holland 
De verenigingen worden ondergebracht in rayon 1, rayonvoorzitter Piet Hagenaars. 
 

Hartelijk welkom bij District Zuid-Holland 

Het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 is verbeterd. 

 

Het nieuwe programma 2022 is op  

verzoek op diverse punten aangepast 

en verbeterd.  
 

Hierdoor is het programma nog ge-

bruiksvriendelijker geworden.  
 

Meer informatie vindt u op de website: 

 

WWW.LEXKAPTEIN.NL 
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Friesland,  augustus 2022 

 

Vooraankondiging:  Formalisering rol Surveillant en Surveillanten coördinator.  

   Start nieuwe ronde cursus Surveillant 

 

Geachte leden van het hoofdbestuur, bondsraad en districtsbesturen, 

Ver voor corona is in de bondsraad al vastgesteld dat de rol van de functie Surveillant nog 
geen plek had in het huishoudelijk reglement. Binnenkort kunt u een voorstel vanuit de 
Commissie Dierenwelzijn, ethiek en regelgeving verwachten.  

Daarin is tevens de nieuwe rol van Surveillanten Coördinator beschreven. Een groot aantal 
districten heeft hiervoor al een kandidaat naar voren geschoven. Nu duidelijk gaat worden 
wat precies van deze nieuwe functie verwacht gaat worden, kunnen ook de districten die 
nog geen kandidaat hebben gaan werven. We adviseren om een huidig of aanstaand dis-
trictsbestuurslid te benaderen voor deze functie. We eisen wel dat de toekomstige dis-
trictscoördinator reeds surveillant is of mee gaat doen aan de nieuwe ronde. Ook bezitters 
van het certificaat; Besluit houders van dieren, Vakbekwaamheid houders van vogels, vol-
doen aan de eisen, maar worden wel sterk geadviseerd om kennis te nemen van de lesmo-
dules en wijze van auditeren, om zo in de toekomst de surveillanten goed te kunnen onder-
steunen. 

Ook is de commissie van doel om nog in september te starten met een tweede ronde om 
nieuwe surveillanten op te gaan leiden. De cursus wordt verkort aangeboden, d.w.z. dat 
het praktijk gedeelte, het afnemen van audits, al tijdens het komende tentoonstellingssei-
zoen uitgevoerd kan worden.  

De werving kan dus vanuit de districten richting afdelingen alvast gaan starten, maar de 
exacte route van de cursus volgt nog. De inhoud en opzet zal zeer waarschijnlijk niet afwij-
ken van de oude opzet. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk van der Wal en Klaas Snijder. 
hkvdwal@planet.nl en k.snijder@home.nl  

 
 
Commissie Dw,E&R 

mailto:hkvdwal@planet.nl
mailto:k.snijder@home.nl
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Nieuwe cursus Surveillanten, 
 

Zoals u op de vorige pagina heeft kunnen lezen heeft de N.B.v.V., commissie Dierenwelzijn - 
ethiek en Wetgeving, onder leiding van Henk v/d Wal en Klaas Snijder het voornemen om een 
nieuwe ronde cursus Surveillant te starten. 
 

Deze cursus zal waarschijnlijk in september starten. Maar u kunt zich nu al opgeven als cursist 
bij onze districtssecretaris Bas van Driel door middel hem een mailtje te sturen met al uw NAW-
gegevens en E-mailadres. 
 

Inleiding 
 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft haar beleid geformuleerd ten aanzien van het 
dierenwelzijn van vogels als gezelschapsdier. Dit is vastgelegd in het “Reglement van de Neder-
landse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en 
volièrevogels”. De belangrijkste pijlers waarop dit beleid is gericht zijn: - het houden van vogels; - 
het fokken met vogels; - het tijdelijk tentoonstellen van vogels; - het aankopen en verkopen van 
vogels. Aanvullend op dit reglement is een uitvoeringsbesluit van kracht. In dit uitvoeringsbesluit 
worden de bepalingen uit het reglement nader toegelicht. De controle op het naleven van de be-
palingen in Statuten, huishoudelijk reglement en algemene reglementen door individuele leden of 
afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de taakstelling van bondsgecom-
mitteerden, welke door de bond zijn aangewezen en als zodanig benoemd. De controle op het 
naleven van de bepalingen in het reglement ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van 
kooi- en volièrevogels is, in geval van een tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelij-
ke vogelbeurs, de verantwoordelijkheid van de organisator van dit evenement. De uitvoering van 
die controle kan worden opgedragen aan surveillanten, welke door de bond zijn aangewezen en 
gecertificeerd. Om in aanmerking te komen voor deze certificering dient een opleidingstraject te 
worden doorlopen. Dit opleidingstraject is er op gericht de surveillant te scholen in het herkennen 
van zaken die zich tijdens een bovengenoemd evenement kunnen voordoen en in strijd zijn met 
de regelgeving van de NBvV en of een aantasting zijn op de gezondheid en het welzijn van de 
daar aanwezige kooi- en volièrevogels. Daarnaast wordt de surveillant geschoold in de relevante 
Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen. 
 

Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ? 
 

De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het broedseizoen 
een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby.  
Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan een 
tijdelijke tentoonstelling van vogels. Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een 
gebeurtenis dat zich niet alleen richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen 
van vogelbenodigdheden, maar bij uitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten. 
Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden.  
Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is bekend 
dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan. Zo is er regelgeving vanuit de bond, 
maar ook regelgeving vanuit de overheid. Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt 
toegezien dat deze nageleefd wordt. Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste 
instantie de Reglementen van de NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoon-
stelling of een tijdelijke vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, 
die als “surveillant” actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren. 
 

Informatie op de website van District Zuid-Holland. 
Om u vast een indruk te geven wat de cursus in gaat houden kunt u op de website van District 
Zuid-Holland alvast alle opleidingsmodules van de eerste cursus (module 1 t/m 5), Evaluatierap-
porten en alle Monografieën en nog meer vinden.  
Zeker de moeite waard om al deze informatie eens tot u te nemen. Wellicht helpt het u om, na 
het lezen, u op te geven voor deze nieuwe cursus Surveillanten. 
 

Wij hopen u op de Distritsvergadering (najaarsvergadering), 21 oktober a.s. meer informatie kun-
nen geven  

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
(onder de knop “Surveillanten”) 
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JEUGDDISTRICTSDAG  

“Zaterdag 8 oktober 2022”  

v.v. De Nachtegaal uit Heerjansdam organiseert dit jaar, in samenwerking met 
de jeugdcommissie, de jeugddistrictsdag op zaterdag 8 oktober a.s. 
De locatie is Kantine “De Develruiters”, Molenwei 3 te Heerjansdam. 
Het reglement en inschrijfformulieren krijgen de jeugdleden begin september 
via het bondsbureau toegestuurd.  Mochten er op voorhand vragen zijn, kunnen 
deze gesteld worden aan Piet Hagenaars.  
 

De opzet van de organisatie is in grote lijnen als volgt neer gezet: 

* Deelname voor ALLE JEUGDLEDEN uit het District Zuid-Holland. 

* Alle jeugdleden in district Zuid-Holland krijgen een persoonlijk uitnodiging, inclusief        

   inschrijfformulier 

* Het is weer een 1-dag show, dit betekent: 

- de vogels inbrengen tussen 09.00 en 10.00 uur. 

- vanaf 10.00 uur een gezamenlijke keuring. 

- omstreeks 16.00 worden de Jeugdkampioenen bekend gemaakt. 

* Getracht wordt om de middag om 16.00 / 16.30 uur afsluiten. 

* Er kan worden gespeeld in 3 groepen, te weten: 

   Kleur- en postuurkanarie, Tropen, Kromsnavels. 

* Zowel Eigen Kweek als Open Klasse vogels worden gevraagd (Geen stammen). 

* De vogels worden gekeurd door keurmeesters van de N.B.v.V. op de ‘normale’      

   Keurbrieven. 

* De keuring wordt gedaan samen met jullie. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. 

* Het uitgangspunt is ook dit jaar weer dat jullie het leuk vinden en weer iets opsteken     

hoe de vogels eruit moeten zien voor de tentoonstelling. 

* Uiteraard is er ook een wedstrijd wie de beste vogel heeft.  

   In iedere groep wordt een Jeugdkampioen van Zuid-Holland aangewezen. 

* De inschrijving is gratis en sluit op 24 september a.s. 

* Inschrijfformulier mag je mailen naar: piethagenaars@outlook.com  

* Het bestuur van jouw vereniging is op de hoogte van deze Districtsdag.  
   - Indien je vragen hebt over vervoer of kooien voor de vogeltjes kunnen zij jou helpen.        
   - Mocht dit niet lukken bel Piet Hagenaars dan maar op om een oplossing te vinden. 
 

Vragen? 
Telefonisch 06 – 104 74 218 of via de mail: piethagenaars@outlook.com  
 

Namens de Jeugdcommissie Zuid-Holland 
en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 
 

JIJ KOMT TOCH OOK! 
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Bergambacht “De Vogelvrienden” 
 
 

4
e
 zaterdag van de maanden  

september t/m mei, behalve okt.  
van 9:00 tot 12:00 uur.  

 
Clubgebouw  “De Vogelvrienden” de 
Hofkamp, Dijklaan 57, Bergambacht 

Hellevoetsluis “De Vogelvriend” 
 

4
e
 zaterdag van de maand  m.u.v. 

juni / juli / augustus en december.  

van 13:30 tot 15:30 uur.  

 

v.v “De Vogelvriend”,  
Schelpenpad 8, Hellevoetsluis. 

Leerdam “De Vogelvriend” 
 

2
e
 zaterdag van de maanden sept. 

t/m juni van10:00 tot 13:00 uur.   

 

 

Clubgebouw De Vogelvriend  

P.M. van Gentstraat 23, Leerdam. 

Spijkenisse e.o. 

3
e
 zondag van de maanden sept. 

t/m mei van 13:00 tot 16:00 uur.  

 
 

Verenigingsgebouw,  

maaswijkweg 10, Spijkenisse. 

Boskoop 
 

1
e
 zaterdag van de maanden  

september t/m mei  

van 09:00 tot 13:00 uur. 

Planttarium gebouw, op het           

ITC-terrein, Italiëlaan 4,  

Hazerswoude - Dorp  

Katwijk aan Zee 
 

3
e
 zaterdag van de maanden  

van 10:00 tot 12:00  uur. 

 

Clubgebouw Kleindierensport  

oude ’s-Gravendijckseweg 2a 

2221 DB Katwijk aan Zee 

Maasland 
 

3
e
 zaterdag van de maanden  

september t/m mei  

van 11:00 tot 14:00 uur.   

 

Clubgebouw “Maaslandse Vogelver-

eniging”,  Doelpad 5, Maasland. 

Noordwijkerhout “De Kolibri” 

Elke laatste zaterdag van de  
maanden aug. t/m mei  
van 11:30 tot 14:30 uur,  

Aanspreekpunt: Willem Anthonissen 
Tel. 0252-375668 

 

't Victorhuis,  
Sporkenhout, Noordwijkerhout. 
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Vlaardingen “Icarus” 
 

2
e
 zaterdag van de maand  

van 10:00 tot 13:00 uur.  

 

Clubgebouw “Icarus”, Kooikersweg 

1b 3138 HE Vlaardingen 

“In sportpark de Broekpolder” 

Woerden “Avicultura” 

2
e
 zaterdag van de maanden  

m.u.v. november 

 van 13:00 tot 15:00 uur   

 
Clubgebouw, Singel 43a   
Woerden. 

Zwijndrecht “Ons Genoegen” 
 

3
e
 zaterdag van de maand  

m.u.v. juli en augustus  

van 09:00 tot 12:00 uur 

 

Clubgebouw Ons Genoegen,  

Uilenvliet 37a, Zwijndrecht. 

Ridderkerk “Witroka” 
 

2
e
 zaterdag van de maand  

m.u.v. juli en augustus  

van 09:30 tot 12:00 uur. 

 

Clubgebouw “Witroka”,  

Westmolendijk 99, Ridderkerk. 

Oude Wetering  
“De Diamandvink” 

2
e
 zaterdag van de maand 

van 12:00 tot 16:00 uur.  

 

Clubgebouw De Diamantvink,  

Weteringlaan, Oude Wetering. 

Coördinatoren Jeugd, district Zuid-Holland 
 

Ria Boers     Tel. 0174 292998   

Piet Hagenaars   Tel. 06-10474218  piethagenaars@outlook.nl 

Bas van Driel   Tel. 010-5116094  basvandriel@upcmail.nl 

André Leeuwenstein Tel. 010-5116156   a.Leeuwenstein1947@knpmail.nl 
 

Dordrecht “De Voliere” 
 

4
e
 zaterdag van alle maanden  

van 09:30 tot 13:00 uur. 

 

 

Clubgebouw “De Voliere”,  

Adj. H.P. Kosterstr. 5, Dordrecht. 
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Leo Wooning.  

Dam 8 

2871 CS Schoonhoven 

Tel. 0182-385921 

Bank rekening nummer NL78INGB0007830105 

 

September 2019, 

 

Beste bestuursleden, 

Ook dit jaar doen wij als districtsbestuur weer een beroep op uw afdeling om een vrijwillige 

bijdrage aan de districtskas zijnde € 16,00 naar bankrekeningnr. NL78INGB0007830105 

over te maken. 

De tussenstand van afdelingen welke hun bijdrage (op het moment van schrijven) hebben 

betaald is slechts 19. Dat is niet goed!, immers u heeft nog drie maanden de tijd om het   

bedrag op onze rekening te storten en misschien was het u wel ontschoten? 

Voor die afdelingen die dit al wel hebben gedaan onze hartelijke dank. 

Namens de afdelingen die dit jaar de districtstentoonstelling en de Jeugddistrictsdag, gaan   

organiseren willen wij u hartelijk bedanken. 

 De vrijwillige bijdrage wordt zoals gebruikelijk als volgt verdeeld: 

a)   €8,00 gaat naar de organiserende afdeling die de DTT dit jaar organiseert; 

b) € 2,50 naar de organisatie van de Jeugddistrictsdag. 

c) van de rest worden activiteiten betaald die direct dan wel indirect ten goede ko-

men aan afdelingen, zoals een donatie bij een jubileum dan wel aan leden van  de af-

delingen die wereldkampioen zijn geworden en dat waren er het afgelopen jaar geluk-

kig velen, nog gefeliciteerd namens ons allen. 

d) ook zijn er diverse uitgaven die onder een van bovenstaande rubrieken kunnen 

 worden ondergebracht, w.o. afscheid van bestuurders . 

Jaarlijks bent u in de gelegenheid om middels de kascontrole volledige inzage te krijgen in 

de verantwoording over de besteding van uw bijdrage. 

Hiervoor nodig ik u dan ook graag uit, om namens uw afdeling een lid in de voorjaarsverga-

dering beschikbaar te stellen. 

Voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage; 

 Bankrekeningnr. NL78INGB0007830105 

 t.n.v. N.B.v.V. district Zuid-Holland, p/a Dam 8, 2871 CS Schoonhoven 

 Vermeld uw afdelingscode a.u.b. 

Bij voorbaat hartelijke dank namens de vereniging die mogelijk dit jaar de districtstentoon-

stelling gaat organiseren, de jeugdcommissie en het districtsbestuur Z-H. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Leo Wooning,  penningmeester district Zuid-Holland. 
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Als bestuur van ons district hebben we gemeend om alles wat efficiënter te 
maken de website van de Stichting District Zuid-Holland te intrigeren in de 
website van District Zuid-Holland. Dit scheelt niet alleen veel geld maar ook 
minder werk voor de webmaster. De webmaster hoeft nu maar één website bij 
te houden waar u alles over het District en de Stichting District Zuid-Holland 
op kunt vinden. 
 

Zoals eerder verteld is deze website voor alle verenigingen uit District Zuid-
Holland. Hier kunnen jullie je vereniging op promoten doormiddel van uw gege-
vens correct te houden en eventueel uw clubblad op te laten plaatsen. 
 

Wat moet u hiervoor doen? U stuurt, via de mail, alles wat u vermeld wilt heb-
ben naar ons op en de webmaster zorgt er dan voor dat het zo spoedig mogelijk 
op de website van district Zuid-Holland komt te staan. 
 
 

Het bestuur. 
 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 

 

Dit jaar wordt de  
Districtsshow Zuid-Holland 2022  

georganiseerd door  
“Stichting Districtsshow Zuid-Holland” 
i.s.m. Eerste Flakkeese Vogelvereniging 

Middelharnis in Dirksland 
van 14 t/m 17 dec. 2022  

Meer op: 
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 

http://www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
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Wilt u voor uw jubilaris een speld aanvragen doe dit dan op tijd en rechtstreeks aan de 
voorzitter van uw district. 
 

U kunt hier, heel gemakkelijk, het aanvraagformulier voor gebruiken welke u kunt vinden 
op de website van District Zuid-Holland,  

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
In dit aanvraagformulier kunt u alle relevante informatie verstrekken om op de juiste ma-
nier de speld aan te vragen voor uw jubilaris. 
 

Gebruikelijk is dat bij een 25 jarige jubilaris de afdeling zelf zorg draagt.  
Voor deze feestelijke gebeurtenis, bij een 40 jarige jubilaris komt de rayonvoorzitter en bij 
een 50 jarige of 60 jarige jubilaris komt de districtsvoorzitter of rayonvoorzitter. Voor de 
laatste twee jubilarissen kunt u zelf aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. 

Bestuur– of adreswijziging 

Heeft u binnen uw vereniging een bestuurswijziging en of een adreswijziging van een 

bestuurslid geeft dit dan niet alleen door aan de N.B.v.V. maar ook aan het districts-

bestuur. 

Hierdoor voorkomen we fouten bij het verzenden van alle correspondentie.    

Geeft het door via de website 

 

 

 
 

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 

Alvast bedankt! 

Aanvraag jubileum  
spelden 
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Bijgewerkt t/m : 28-08-2022      

Code Naam Vereniging Plaats Vereniging Website Opricht- 

Rayon Naam secretaris Tel.nr. E-mailadres datum 

207 v.v. Airsport Schiphol   

1 C. Slinger 029-7284472 cslinger@kpnmail.nl N.B. 

615 v.v. Kanaria Rotterdam   N.B. 

2 Diepstraten C.B. (a.i.) 06-14124493 cbdiepstraten@gmail.com    

A08 v.v. De Vogelvrienden Ammerstol Bergambacht Eo http://www.vogelvriendenbergambacht.nl 01-01-1956 

3 Spelt. W A 0348-551991 wa.spelt@telfort.nl  

A20 v.v. Ons Genoegen Ameide   06-02-1956 

4 Bruchem A.J. van 0182-383264 arjan.vanbruchem@gmail.com / coopdejong@live.nl  

B05 v.v. Zang en Kleur Boskoop http://www.vogelmarkt.nl 22-08-1945 

1 Kuipers W. 06-23035578 secretaris@vogelmarkt.nl  

B18 v.v. De Vogelvriend Berkel En Rodenrijs http://www.de-vogelvriend.nl 01-01-1962 

2 Leeuwenstein. A 06-13446566 a.leeuwenstein1947@kpnmail.nl  

D05 v.v. De Voliere Dordrecht http://www.vogelverenigingdevoliere.nl 15-10-1953 

4 Noort. D van 06-39779880 d.vannoort002@gmail.com  

D18 v.v. De Rode Kardinaal Delft 2 http://www.derodekardinaal.nl 01-11-1952 

2 Cenin. J J M 015-8898899 hans@ziggo.nl  

G03 v.v. Midden Holland Gouda/Reewijk   12-10-1954 

3 Hordijk T 0182-537939 vogeldijk@gmail.com  

G05 1e. Flakkeese vogelver. Middelharnis   10-05-1951 

4 Veer A. v/d 06-41495288 secretaris@efvv.nl   

G16 v.v. De Edelzanger Groot Ammers   01-01-1956 

4 Graaf T. v/d 06-20515096 tvdgraaf@live.nl  

G29 v.v. Gorinchem E.O. Gorinchem   01-01-1951 

4 Venderbos A. 06-51622236 h.venderbos@hetnet.nl / bvandekuil@planet.nl  

G32 v.v. De Goudvink Gouderak   11-01-1967 

3 Twigt G.J. 06-10451226 mctwigt@oulook.com  

H01 v.v. Luscinia Den Haag 1 http://www.vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl 18-02-1897 

2 G.J. Stoop 070-3461831 g.j.stoop@hetnet.nl  

H02 v.v. De Kleurkanarie Den Haag 2   31-01-1938 

2 Y. Hoogduin 06-41366780 yhoogduin@gmail.com  

H18 v.v. Vogelvreugd Hardinxveld Giessendam  www.vvvogelvreugd.nl 09-02-1957 

4 Linden. W J van der 06-57573296 info@vvvogelvreugd.nl  

H28 v.v. De Vogelvriend Hellevoetsluis http://www.de-vogelvriend-hellevoetsluis.com 23-10-1960 

2 Voorbij P.T.M. 06-30873430 ptm.voorbij@hetnet.nl  

H47 V.v. Tropica Heemskerk www.vvtropica.nl 04-11-1964 

1 Burger B. n.b. acburger@ziggo.nl  

H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam http://www.denachtegaalhjd.nl 07-04-1964 

4 Rotgers. W 06-53140321 info@denachtegaalhjd.nl  

K01 v.v. De Kanarievogel Katwijk http://www.kanarievogel.nl 18-08-1949 

1 Hagenaars. P C 06-10474218 piethagenaars@outlook.com  

K04 v.v. Vogelvrienden Krimpen A/D IJssel   01-01-1956 

3 Dalum van G.J. 06-48891346 info@devogelvrienden.nl  

K05 v.v. Vogelvreugd Krimpen a/d Lek   15-11-1956 

3 Vliet van L.M.M.. 06-40049172 L.vliet15@chello.nl  

K06 v.v. Vogelvreugd Koudekerk Hazerswoude http://www.vogelvreugdhazerswoude.nl 14-05-1959 

1 Hoogendoorn A. 0172-586055 secretaris@vogelvreugdhazerswoude.nl  

L16 v.v. De Vogelvriend Leerdam http://www.devogelvriendL16.nl 23-11-1971 

3 Kleijn H. 06-41468514 klei4007@planet.nl  

VERENIGINGSLIJST 
DISTRICT ZUID-HOLLAND 

mailto:arjan.vanbruchem@gmail.com%20/
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Code Naam Vereniging Plaats Vereniging Website Opricht- 

Rayon Naam secretaris Tel.Nr. E-mailadres Datum 

M17 v.v. Maaslandse Vogelver. Maasland  01-01-1964 

2 Ponte M. 06-51971127 marcelponte@hotmail.com  

N12 v.v. De Vogelvriend Amstelveen   N.B. 

1 Hoorn v/d J.  kleur@quicknet.nl  

N14 v.v. De Kolibrie Nieuwkoop   01-02-1957 

1 Stoof G. 06-51857088 vogelverenigingnieuwkoop@hotmail.com  

N15 v.v. De Leeuwerik Nieuw Lekkerland https://vvdeleeuwerik.jimdo.com/ 07-03-1957 

4 Lubach. G 0184-683020 g.lubach@hetnet.nl  

N16 v.v. De Kolibri Noordwijkerhout http://www.dekolibi.com 01-08-1957 

1 Ooms. A A 06-44048090 arno.ooms@gmail.com  

N41 v.v. Het Sijsje Nieuwveen   09-05-1970 

1 Verdegaal Th.M. 06-30982184 d.verdegaal@hetnet.nl  

O18 v.v. De Siervogel Oostvoorne   01-12-1960 

2 Berg K. v/d 0181-485570 kvandenberg2@upcmail.nl  

O21 v.v. De Putter Ouddorp   07-02-1963 

4 Westdijk A. 0187-682282 westdijkandre@gmail.com  

R14 v.v. De Diamantvink Roelofarendsveen http://www.diamantvink.nl 01-01-1956 

1 Droogh. B 06-46265890 secretaris@diamantvink.nl   

R35 v.v. Rijnmond Rotterdam 5 http://www.vogelvereniging-rijnmond.nl 01-04-1963 

4 Eerden van M. 06-51043901 margahenkvaneerden@hetnet.nl  

R40 v.v. Witroka Ridderkerk http://www.witrokaridderkerk.nl 01-11-1956 

4 Tholenaar M. 06-49862334 marcelcindy@hotmail.com  

R45 v.v. Vogels en Vriendschap Rotterdam   01-10-2019 

4 Simons K. 06-52832266 vogelsenvriendschap@gmail.com  

S01 v.v. Schiedam Schiedam http://www.vogelvereniging-spijkenisse.nl 13-10-1949 

2 Ouwerkerk-Vroom J. 010-4703941 b.ouwerkerk@kabelfoon.nl  

S05 v.v. De Vogelvriend Sliedrecht   13-02-1958 

4 Schild. A 06-23069162 a.schild74@chello.nl  

S06 v.v. Spijkenisse E.O. Spijkenisse 1   02-03-1965 

2 Kweekel- Bie C. v/d 010-5019844 secretaris@vogelvereniging-spijkenisse.nl  

U09 v.v. De Groenling De Kwakel www.groenling.nl 01-01--1960 

1 Hogerwerf A. 06-51296633 aadhogerwerf@kabelfoon.nl  

V04 v.v. Icarus Vlaardingen http://www.vogelvereniging-icarus.nl 07-07-1947 

2 Gelder E. de 06-18378713 vogelverening.icarus@hetnet.nl  

W03 Vogelvereniging Westland Westland  Naaldwijk http://www.vogelverenigingwestland.nl 01-01-1954 

2 Knaap J. v/d 06-29400503 josvanderknaap@caiway.net  

W06 v.v. Avicultura Woerden http://www.aviculturawoerden.nl 28-01-1957 

3 Vermeulen T.A.M. 06-10266322 fedorvermeulen@gmail.com  

W09 v.v. Vogelvrienden Waddinxveen http://www.vogelvriendenwaddinxveen.nl 15-01-1957 

3 Streefkerk. C J 0182-616257 secretaris@vogelvriendenwaddinxveen.nl   

W13 V.v De Gould Amadine Wormerveer en omstr. https://sites.google.com/view/vv-degouldamadine/homepage 03-04-1959 

1 Maliepaard J. (a.i.) n.b. infodegouldamadine@gmail.com  

Z01 v.v. Vogelvrienden Zoetermeer http://www.vogelverenigingdevogelvriend.nl 29-11-1959 

1 Mevr. A. Schouten 06-54217407 anoukschouten89@hotmail.nl  

Z04 v.v. Ons genoegen Zwijndrecht http://www.vvonsgenoegenzwijndrecht.nl 18-03-1949 

4 Uijterlinde D. 06-22753630 v.v.ons.genoegen@live.nl  

Z25 v.v. Zang en Kleur Zevenhuizen http://www.zangenkleur.nl 16-02-1968 

3 Bakker A 06-27072564 secretariszangenkleur@gmail.com  

VRIENDELIJK VERZOEK 
Zoals u kunt zien hebben wij de oprichtingsdatums, die bij ons bekend zijn aan de verenigingslijst toegevoegd. 
Mocht er een datum niet kloppen horen wij dit graag zodat wij dit aan kunnen passen. 
Natuurlijk geldt dit ook voor de andere gegevens in deze lijst. Mocht er binnen uw bestuur iets wijzigen horen wij dit graag. 
Let op! U moet de bestuurswijziging zelf doorgeven aan de N.B.v.V. 
 

Alvast bedankt, Het Districtsbestuur 
 

mailto:secretaris@vogelvereniging-spijkenisse.nl
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SPONSOR INFOBLAD 

 

Verenigingsgebouw WITROKA 

  Voor al uw vergaderingen 

   Tentoonstellingen 

    Beurzen 

     Lezingen 

Voor inlichtingen:  

Arie van Leeuwen, 010-4508850  

Locatie: 

Westmolendijk 99, 2985 XR RIDDERKERK 

Tel.: 0180-425588 

Een multifunctioneel Verenigingsgebouw 
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VOGELMARKT 

BOSKOOP 
Door de beperkte beschikbaarheid van de zaal kunnen wij dit sei-

zoen maar 4 vogelmarkten houden en wel op de volgende datums. 

 

3 September 2022 

22 Oktober 2022 

18 Februari 2023 

1 April 2023 

Kijk altijd op onze website www.vogelmarkt.nl of de markt doorgaat,  

dit i.v.m. beperkende maatregels wat betreft vogelgriep of corona. 
 

Max 2 vogels in kleine TT kooi of 4 vogels in grote TT kooi. 

Verkoop uit lopers verboden. 
 

Voor particulieren is het mogelijk om uw vogels te verkopen. 

Als u 4 euro entree betaald krijgt u 1 meter tafel. 

U mag dan vanaf 8 uur naar binnen om uw vogels neer te zetten. 

We gaan om 9 uur open voor het publiek tot 12 uur. 

 

Plantariumgebouw Italiëlaan 4 Harzerswoude (ICT-Terrein) 

 

www.vogelmarkt.nl 


