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Districtsbestuur 
 

· Voorzitter (a.i.) 
 (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) 
 Hans van Egmond 
 06-17767740 
 jtmvanegmond@telfort.nl 
 
 
· Commissaris (a.i.) 
 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 2021 COLOFON 
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VOORWOORD 
Geachte medebestuurders, 
 

In mijn voorwoord in het infoblad van oktober 2021 schreef ik dat we gelukkig weer van 
start konden gaan. Helaas dat was van korte duur, het corona-virus sloeg weer toe. 
Er waren gelukkig wel wat ledenbijeenkomsten en tentoonstellingen die nog plaats gevonden 
hebben, maar voor heel veel verenigingen werd het toch weer een domper. 
Natuurlijk hoop ik voor iedereen dat het corona-tijdperk nu achter ons ligt en daar ook 
blijft. Geen onzekerheid meer maar het weer zonder problemen weer onze activiteiten kun-
nen plannen en organiseren. 
Zo ook onze districtstentoonstelling in Dirksland kon geen doorgang vinden maar we houden 
vol en wij zijn dan ook blij dat de Eerste Flakkeese Vogelvereniging weer onze gastheer wil 
zijn voor dit jaar. Dank daarvoor. 
 

Wat staat ons te wachten in 2022. Zoals u al regelmatig heeft kunnen lezen zal bij de 
N.B.v.V. het digitaliseren van het ringen-bestellen en de tentoonstelling aanvragen dit jaar 
centraal staan.   
Vanaf 1 april a.s. kunnen de ringen alleen nog maar digitaal en persoonlijk besteld worden. 
Dit heeft nogal gevolgen voor onze leden die niet zo handig zijn met een computer. Je moet 
immers nu alles via dat enge ding (computer) niet alleen je ringen bestellen maar ook nog 
eens direct via IDEAL betalen. Toch valt het allemaal nog wel mee, denk ik. Ik heb namelijk, 
samen met mijn collega’s districtsvoorzitters, het mogen testen. Al realiseer ik mij, op het 
moment dat ik dit schreef, dat ik niet bang ben voor een computer maar dat dit voor vele 
onder ons anders is.  
Maar gelukkig kan hierin onze ringen-commissarissen nog veel in betekenen. Hij/zij kan u 
immers helpen om uw ringen op de juiste manier te bestellen. Dus bij twijfel “vraag” 
schroom niet en vraag hulp. 
Ook voor het aanvragen van de tentoonstellingen is de stap naar digitalisering gemaakt en 
laten we de papieren aanvraag vervallen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat zal in het “Onze 
Vogels” en/of doormiddel van een nieuwsbrief ons allemaal duidelijk uitgelegd gaan worden. 
 

Het hoofdbestuur van de N.B.v.V. zal, hoe vervelend ook, de contributie weer moeten ver-
hogen om de inflatie en de verhoogde kosten te kunnen blijven bekostigen. En daarom zal in 
de ALV van dit jaar het voorstel ingediend worden met de vraag om deze verhoging goed te 
keuren. 
 

Binnen de tentoonstellingsagenda zal er ook het een en ander moeten wijzigen om alles in de 
toekomst door te kunnen laten gaan. Zo wordt er over nagedacht om de bedreigde weken 
los te laten en de NK naar voren te halen naar de laatste week van oktober.  
Waarom deze omslag; Doordat de vogelgriep steeds meer en vooral in de maanden decem-
ber, januari enz. opduikt loopt de NK steeds gevaar, door deze show naar voren te halen 
wordt dit een stuk minder. Het is ook duidelijk dat de kosten voor de NK omlaag moeten en 
daarom zal de show onder andere een dag korter gaan duren, tevens wordt er gezocht naar 
een andere goedkopere zaal. Wordt vervolgt. 
 

Afgelopen jaar zijn er, helaas, binnen ons district weer 3 verenigingen gestopt. De reden 
van het stoppen is dat het niet meer lukt om een bestuur bij elkaar te krijgen. Vervelend 
maar wel realiteit, maar waarom? Waarom wil niemand meer zijn nek uitsteken om de ver-
eniging te laten voortbestaan. Komt dit nu alleen door “Ik heb er geen tijd voor” of spelen 
er nog meer enge dingen door de hoofden van de potentiële kandidaten. Zegt het maar, ik 
weet het niet. Maar als het zo doorgaat zijn we snel door alle vereniging heen en niet alleen 
in Zuid-Holland. Dat is zo zonde voor onze schitterende hobby dus laten we dit aub niet la-
ten gebeuren. Dus als uw vereniging u nodig heeft doe het dan gewoon. 
 

Als laatste wil ik u graag uitnodigen voor de komende districtsvergadering van 29 april a.s. 
in Ridderkerk. U bent van harte welkom als u geen klachten heeft, anders een vriendelijk 
verzoek om thuis te blijven. 
  

Namens het District–/Stichtingsbestuur, 
  

Lex Kaptein, Voorzitter District Zuid-Holland. 
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DISTRICTSVERGADERING  

Geacht bestuur,  

Namens het districtsbestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de districtsvergadering 
N.B.v.V. Zuid-Holland. Deze wordt gehouden op vrijdag 29 april 2022 in het verenigingsge-
bouw van de afdeling "Witroka", Westmolendijk 99 te Ridderkerk, 06-12616179 (Lex Kap-
tein). De zaal is open vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur. 

 AGENDA                                                                                   

1. Opening voorzitter, mededelingen. 

2. Vaststellen agenda.  *(zie toelichting)  

3. Vaststellen notulen najaarsvergadering  1 oktober 2021.  

4. Ingekomen- en uitgaande stukken de vergadering betreffende. 

5. Afscheid Rayonvoorzitter Hans van Egmond (Rayon 1) 

6. Verkiezing leden Districtsbestuur Zuid-Holland. *(zie toelichting)  

7. Verkiezing leden Stichtingsbestuur SDZH * (zie toelichting) 

8. Doornemen Jaarverslag N.B.v.V., inclusief bestuursverkiezing HB N.B.v.V. en voor-
stellen *(zie toelichting) 

9. Afgevaardigde algemene vergadering N.B.v.V. *(zie toelichting) 

10. Vaststellen financieel verslag SDZH 2021  

11. Uitslag kascontrole commissie SDZH-kas over het boekjaar 2021 

12. Vaststellen financieel jaarverslag district over 2021  

13. Begroting  district Zuid-Holland voor 2022 

14.    Uitslag kascontrole commissie districtskas over het boekjaar 2021 

15.   Benoemen nieuw lid kascontrole commissie. * (zie toelichting)  

16.   Verenigingsjubileum. *(zie toelichting) 

17.   Pauze: in de pauze zal er een verloting gehouden worden t.b.v. SDZH DTT 2022. 

18.   Surveillanten Zuid-Holland  

19.   Voorbeschouwing DTT 2022 in Dirksland. *(zie toelichting) 

20.   Werkgroep jeugd, voorbeschouwing jeugddistrict dag 2022 te Heerjansdam. 

21.   Informatieblad en website District Zuid-Holland en SDZH 

22.   Uitslag werving nieuwe leden 2021 door afdelingen in Zuid-Holland. 

23.   Rondvraag 

24.   Sluiting. 
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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 6. 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 
 

Ad 7. 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 
 

Het Districtsbestuur heeft, voor het verschijnen van dit Infoblad, geen kandidaten binnen-
gekregen om zitting te willen nemen in één van de besturen. 
 

Ad 8. 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. 
 

Ad 8. Voorstellen Hoofdbestuur N.B.v.V.: 
1e. Voorstel contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024 
 

Ad 9. Mocht u zich als afgevaardigde van de afdeling in Zuid-Holland beschikbaar willen 
stellen voor de Algemene vergadering van de N.B.v.V., op  14 mei a.s., dan verzoeken wij u 
dit aan het districtsbestuur, liefst voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken  
 

Ad 15. Wij zouden het op prijs stellen als één of meerdere vertegenwoordigers van afdelin-
gen, zich beschikbaar willen stellen om in de komend jaar/jaren de district– of SDZH-kas 
willen controleren.  
 

Ad 16. Verenigingsjubileum, Wanneer is het een jubileum en wat de gift van het District 
Zuid-Holland. Om duidelijkheid te brengen over wanneer een vereniging recht heeft op 
een bijdrage voor haar jubileum het volgende voorstel; 
Een vereniging heeft recht op een jubileumbijdrage als deze vereniging jaarlijks de bijdra-
gen aan het district Zuid-Holland heeft gedaan. Ook zal de vereniging een uitnodiging moe-
ten 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 hon-
derdeuro. 
 

Ad 19. Het bestuur van de SDZH hebben besloten dit jaar wederom de districtstentoon-
stelling te organiseren i.s.m. 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 weer kandidaat stelde.  
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CONCEPT notulen District najaarsvergadering Zuid-Holland 
1 oktober 2021 te Ridderkerk 

 
 

1. Hartelijk welkom op deze eerste districtsvergadering Zuid-Holland sinds anderhalf jaar. In het bijzonder 
dhr. Sjaak van Bennekom van het Hoofdbestuur van de N.B.v.V. 
 

In deze lange periode van het niet bij elkaar kunnen komen zijn wij door het Corona virus of door een an-
der vervelend voorval enkele mede vogelliefhebbers kwijtgeraakt. Om deze mede vogelliefhebbers te 
herdenken wil ik u vragen, indien mogelijk, te gaan staan om hen een ogenblik te herdenken. Na 1 minuut 
dankte Lex iedereen voor hun stilte! 
 

In de afgelopen periode is er natuurlijk veel gebeurd, geen bijeenkomsten, tentoonstelling, vogelbeurzen 
enz. Maar er is licht aan eind van deze lange tunnel en gelukkig mogen we weer, met natuurlijk de regels 
in acht te nemen die nu gelden. Lees hiervoor het laatste voorlichtingsbulletin van de N.B.v.V. en ga te 
raden bij je plaatselijke overheid. 
 

Ook hebben wij binnen het districtsbestuur een vervelende periode achter de rug. We hebben op een 
pijnlijke manier afscheid moeten nemen van  
Kees Diepstraten. Daar is natuurlijk al voldoende over gezegd en wij als overgebleven districtsbestuurders 
missen Kees nog altijd. Wij willen Kees toch hartelijk danken voor alles wat hij voor ons district en voor 
heel de vogelsport heeft betekend. Persoonlijk vond ik het heel vervelend om op deze manier het stokje 
als ad interim-voorzitter van het district Zuid-Holland over te nemen. 
Afgelopen maanden hebben we met elkaar de schouders er onder gezet en hebben nu alles op de rit 
staan en als mocht blijken straks bij punt 6 “Verkiezing leden districtsbestuur Zuid-Holland” dat ik uw 
nieuwe district voorzitter mag worden zal ik, samen met Leo, Bas, Hans en Andre, ons best doen om alles 
binnen District Zuid-Holland in goede banen te leiden. 
 

Binnen de bondsraad/Hoofdbestuur van de N.B.v.V. is er ook het nodige veranderd. Zo heeft de bonds-
raad nu een adviserende rol gekregen om het hoofdbestuur te adviseren over allerlei N.B.v.V. zaken. Het 
advies wat dan uitgebracht wordt door de bondsraad kan door het Hoofdbestuur overgenomen worden 
of naast haar neergelegd worden. De eventuele besluiten kunnen dan eventueel alleen door de ALV (door 
de verenigingen dus) worden ingetrokken. Of wij daar als districtsbestuur blij mee zijn; NEE. 
De statuten en de reglementen en hiervoor aangepast en goedgekeurd met meerderheid van stemmen 
(alle verenigingen) tijdens de ALV Waarschijnlijk ingevuld zonder na te denken, denk ik. Bas van Driel 
heeft zich, namens districtsbestuur, verdiept in de nieuwe Statuten en Reglementen van de N.B.v.V. en 
daarom geef ik graag het woord om zijn bevindingen te melden. 
 

Bas, ga je gang; De nieuwe statuten zijn perfect geschreven voor de vereniging met een duidelijk inspraak 
via de afdelingen en haar leden, het huishoudelijk regelement is nog in onderzoek, maar de eerste indruk 
is ook positief, later meer hierover. 
 

Op de afgelopen bondsraadsvergadering (11 september jl.) heeft de bondsraad afgesproken om voor de 
adviezen die het Hoofdbestuur aan ons vraagt. Adviesgroepjes te formeren en bij een uitkomst met de 
complete bondsraad de uitkomst te bespreken voordat het richting Hoofdbestuur gaat. 
 

Na allerwaarschijnlijkheid gaan de Districtstentoonstelling van Groningen en Noord-Holland niet door 
i.v.m. het niet op orde krijgen van een districtsbestuur. Hierdoor is het mogelijk dat de vogelliefhebbers 
van Noord-Holland de gelegenheid krijgen om met de DTT van Friesland, Utrecht of Zuid-Holland mee 
mogen spelen. De NBvV Albert Zomer zal toch kijken of hier nog een nieuw bestuur gevormd kan worden. 
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Tentoonstellingsaanvragen 2022 en verder; Het wordt binnenkort mogelijk om de tentoonstelling digitaal 
aan te vragen. De IT-er Peter Marinus is hier druk mee bezig. Door familieomstandigheden is er wat ver-
traging op getreden. De afspraak op de laatste bondsraadsvergadering die gemaakt is dat de aanvragen 
voor 2022 nog op de oude manier ingeleverd moet worden. Dus bij de rayon- of districtsvoorzitter en dan 
moeten de aanvraag en een kopie van het keurcontract naar hun, zoals het in het voorlichtingsbulletin 
vermeld staat, Mijn verzoek is dat toch de ondertekende keurcontracten ingeleverd worden. Het is voor 
dit jaar op de oude manier om verwarring te voorkomen.  
Vanaf 2023 moet het dus digitaal aangevraagd worden. 
 

Ook het digitaal aanvragen van de ringen wordt binnenkort actief. Hier worden we door de bond op tijd 
voor geïnformeerd. Wat ik begrepen heb is dat als u de ringen aanvraagt er direct betaald moet worden 
via I deal, dus boter bij de vis. En dat de ringen op de daarvoor afgesproken tijden direct naar de aanvra-
ger gestuurd worden. Dus niet via de ringencommissaris. Ingaande eerste bestelling 2023.De ringen wor-
den niet duurder, waarschijnlijk zelf goedkoper. De ringencommissaris krijg een adviserende rol en zal 
dus op de ledenavonden de leden kunnen helpen met insturen van de aanvraag. Dit betekent dat de rin-
gencommissaris een andere rol krijgt binnen uw verenigingen. Hij/zij krijgt een adviserende en onder-
steunende rol. 
 

De Steunbetuiging Burgerinitiatief is nog lang niet aan de benodigde 40000 stemmen om wat te kunnen 
betekenen richting Den-Haag. Er zijn op dit moment nog maar ongeveer 14000 steunbetuigingen binnen. 
Het merendeel van deze steunbetuigingen zijn afkomstig van N.B.v.V. leden maar als je bedenkt dat er 
24000 leden zijn binnen de N.B.v.V. is dit nog maar een druppel op de gloeiden plaat. Activeer en moti-
veer uw leden, vrienden en familieleden om een steunbetuiging in te vullen en in te sturen. Zet op face-
book dus geen foto’s meer met 3 of 10 vogels erin, dus begin bij jezelf. Geef dus dhr. van der Wal (dier & 
welzijn) ruggensteun met deze steunbetuiging. 
 

Voor de leden onder ons die 65 of 70 jaar lid zijn van de N.B.v.V. wordt na een oplossing gezocht wat 
hiervoor beschikbaar gesteld wordt. Denk daarbij aan een oorkonde of speld. Wij houden het in de ga-
ten. Als jullie jubilarissen hebben stuur de aanvraag in via de website van ons district of via een mailtje 
richting de rayonvoorzitter of districtsvoorzitter. 
 

Bij een eigen clubgebouw (mensen achter de bar) worden eisen aan hen gesteld.  Via NOC NSF kun je een 
certificaat vrijwilligers verantwoord alcohol schenken verkrijgen door een E-learning. Dit kun je uitprinten 
en achter de balie leggen in een mapje om te tonen bij controle door eventuele toezichthouders. Energie 
Tax terugvragen is mogelijk voor een vereniging met eigen gebouw. Hiervoor kun je het beste een bureau 
benaderen, zoek op internet. Er zijn er die “No Cure No Pay” hanteren.  
 

Wetsvoorstel “Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersoon”.  
Per 1 juli jl. is deze nieuwe wet ingegaan. In het voorlichtingsbulletin van Februari (2 bulletins) heeft het 
uitgebreid gestaan waar u als bestuurders/vereniging op moet letten om bij vervelende gebeurtenissen 
niet persoonlijk in problemen te komen. Denk hier niet te ligt over. Ook de energie-tax is als vereniging 
terug te voorden via diverse bedrijven google even. 
 

Tentoonstellingen 2021 
Zoals ik eerder vertelde hoop ik dat deze allemaal door mogen gaan, al is er al een (Meijel, Limburg) niet 
doorgaat. Let wel op dat u de keurmeesters goed informeert bij een wijziging, zie hiervoor ook het voor-
lichtingsbulletin Augustus 2021 en de regels die er op dit moment zijn voor de corona regel en zie hier-
voor de uitleg en adviezen in het voorlichtingsbulletin van september 2021. 
 

Jaarlijkse bijdrage District Zuid-Holland 
Ik doe hierbij een oproep aan die verenigingen die de bijdrage nog niet betaald hebben dit alsnog zo snel 
mogelijk te doen. Deze bijdrage wordt gebruikt om jubilerende verenigingen een enveloppe met inhoud 
te geven, een bijdrage te geven aan de District tentoonstelling en de jeugddistrictsdag.  
 

2. Vaststellen agenda: 
Pauze op een geschikt moment. In de pauze zal er met loten rond gegaan worden voor de komende DTT 
2021 Kosten € 1,00 per lot. 
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3. Vaststellen notulen najaarsvergadering: 
4 oktober 2019. Met algehele instemming werd deze goedgekeurd door de aanwezige afdelingen 
 

4. Inkomende- en uitgaande stukken de vergadering betreffende 
Rijswijk en nooddorp stoppen per 31-12-2021. 
 

5. Opheffen van rayon 4 en 6 en verdelen over rayon 2 en 5.  
Lex gaf uitleg  waarom er door het districtsbestuur hiervoor is gekozen en de mededelingen aan de be-
treffende afdeling, daar op is geen reactie binnen gekomen. Het voorstel voor Rayon2 en 5 is goedge-
keurd met 1759 stemmen voor, 54 stemmen blanco en 569 stemmen niet uitgebracht.  
 

6. Verkiezing leden Districtsbestuur is goedgekeurd met als uitslag 
André Leeuwenstein  1786 voor, 27 blanco en 569 niet uitgebracht. 
Lex Kaptein    1813 voor, niet uitgebracht 569. 
Leo Woning   1813 voor, niet uitgebracht 569. 
Lex bedankte iedereen voor het vertrouwen, ook namens Andre Leeuwenstein 
 

7. Verkiezing leden SDZH met als uitslag. 
André Leeuwenstein   1674 voor, 139 blanco en 569 niet uitgebracht 
Lex bedankte voor het vertrouwen, ook namens Andre Leeuwenstein 
 

8. Vaststellen financieel verslag SDZH 2019/2020 
Het woord is aan Bas. Alle inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in 2 boekhoudstukken voor de jaren 2019 
en 2020. De 2 kascontrole leden heb het goed nagekeken en perfect bevonden, waarvoor dank. 
 

9. Uitslag kascontrole commissie SDZH-kas 2019/2020 
Leen Boers namen D18 en Jan van Wingerden namens W03 
Uitslag: Jan nam het wordt en gaf aan dat beide jaren perfect waren geboekt en verantwoord, waarvoor 
dank. 
 

10. Vaststellen financieel jaarverslag District Zuid-Holland 2019/2020 
Het woord is aan Leo: Alle inkomsten en uitgaven zijn verwerkt in 2 boekhoudstukken voor de jaren 2019 
en 2020. De 2 kascontrole leden heb het goed nagekeken en perfect bevonden, waarvoor dank. 
 

11. Begroting District Zuid-Holland 2021 
Het woord is aan Leo: Ook voor 2021 heb ik een begroting gemaakt en u vanavond bij aanvang een kopie 
overhandigd, heeft u daar nog vragen over, nee geen vragen en de begroting werd goedgekeurd. 
 

12. Uitslag kascontrole commissie District Zuid-Holland 
Peter Jongeneel (Z04), Ria Boers (D18) en Erik Buizerd (D05) 
Erik nam het wordt en gaf aan dat beide jaren perfect waren geboekt en verantwoord, waarvoor dank. 
 

13. Benoeming kascontrole commissies 
SDZH: Jan en Leen wilden het ook nog blijven doen. District: Peter , Ria en Erik wilden het ook nog een 
jaartje blijven doen. Dus Lex dankte de 5 leden voor hun nieuwe bijdrage qua de kascontrole 2021. 
 

PAUZE.  
Tijdens de pauze was er een verloting met zaad en planten als mooie prijzen. Ook konden er weer de 
nieuwe kalenders van 2022 worden gekocht, op een paar na zijn er al weer 100 uit de doos, de rest van 
de kalenders gaan naar Piet Hagenaars voor de verkoop op de beurzen in Boskoop. 
 

14. Surveillanten Zuid-Holland 
Ook dit onderdeel heeft anderhalf jaar stilgelegen door de corona. Wij als districtsbestuur Zuid-Holland 
vinden het toch van belang om de surveillanten weer een bij te praten over wat wij van hen mogen en 
kunnen verwachten. En wat zijn nu zijn/haar rechten en plichten en wat kunnen en mogen ze bij het con-
stateren van een tekortkoming bij een vereniging waar ze toevallig op bezoek gaan. Daarom hebben wij 
gemeend alle surveillanten van Zuid-Holland op dinsdag 19 oktober a.s. uit te nodigen om eens met el-
kaar deze materie te bespreken en om afspraken te maken wat er van een surveillant verwacht mag wor-
den. Hiervoor gaan wij samen met Idalgo Plak, onze coördinator, een presentatie in elkaar zetten om er 
een fijne avond van te maken. 
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15. Voorbeschouwing DTT 2021 in Dirksland 
Hiervoor geef ik het woord aan een bestuurslid van de eerste Flakkeese vogelvereniging uit Middelharnis. 
Stichting vrienden en kracht heeft een mooie zaal met groet loods kunnen er ruim 1000 in dus wij zijn van 
harte welkom laat iedereen van uw afdeling inzenden dan wordt het een mooie show. Parkeren en ver-
warming is ruimvoldoende, ook de bar met hapje en drankje wordt goed verzorgd. 
 

16. Werkgroep jeugd;  
Voorbeschouwing jeugd district dag op zaterdag 9 oktober 2021 in Spijkenisse. Bas nam het woord, vorige 
maand zijn Piet Hagenaars, André Leeuwenstein en Bas van Driel, op kennismakingsgesprek geweest. Zijn 
daar goed ontvangen, de zaal is groot genoeg en het plan is er om met de kinderen te gaan bowlen tijdens 
het samenstellen van de catalogus. Er zijn 6 jeugdleden ingeschreven en daarmee 42 vogels. Leen en Joke 
komen belangeloos keuren dus ook dat is in goede handen. 
 

17. Infoblad en website 
Infoblad doornemen: Nieuw de TT-agenda, wijzigingen doorgeven aan het bestuur. Hiervoor zijn diverse 
onderdelen beschikbaar op de website. 
Website: vogelverenigingendistrictzuidholland.nl Deze website is bedoeld om alle informatie over de 
verenigingen uit Zuid-Holland te bundelen zodat iedere bezoeker hier info kunt vinden. 
Wat wordt er op deze website geplaats:  
Belangrijke Districts-Zuid Holland info en N.B.v.V-info, maar ook verenigings-info zoals bestuur, clubbla-
den/nieuwsbrieven en tentoonstellings-info. Het is wel de bedoeling dat dit door de verenigingen zelf 
aangeleverd gaat worden doormiddel een mailtje of een beschikbaar formulier op de website. Ook kun-
nen de spelden hier, via een formulier, worden aangevraagd. Kortom: nuttig voor ons district. 
 

18. Rondvraag:  
Gea Stoop afdeling H0:  
1)  wanneer zijn de nieuwe statuten ingegaan, antwoord Jac: in mei 2021. 
2) Lucinia 125 oud in mei receptie week 47 bijzondere TT iedereen is welkom met zijn vogels.  
 De secretarissen van Zuid-Holland worden aangeschreven. 
 

Kees Diepstraten afdeling 615 
Moet er niet een nieuwe afgevaardigde worden gekozen,  
Antw.: De afgevaardigde is voor 3 jaar gekozen 
 

Chris van Dam gast com kampioenen 
1) de kleur is afwijkend van de eerste uitgave, NBVV geeft aan dat dat niet mag uitmaken alle gegevens en 
jaartal zijn bepalend. Voorstel om bij overlijden de ring naar de N.B.v.V te sturen voor bevestiging. 
 

Lex Kaptein:  
DTT2022 staat nog open welke afdelingen stellen zich daarvoor beschikbaar, VZ Joke van Maasland gaf 
aan dat het bij hun weer kan. 
 

N.B.v.V bij monde van Dhr. Sjaak van Bennekom:  
Voorbereiding NK2022 is in Zwolle in de hal waar de grote standhouders stonden de vorige keer wordt 
ook gebruikt. De zondag is afgevallen blijft over donderdag, vrijdag en zaterdag. 
 

Ondersteuning rechtszaak bij beurs de inzender was aangemerkt als handelaar, eerste rechtszaak verlo-
ren, beroep is aangetekend dat de N.B.v.V daar duidelijkheid in krijgt. 
Hoe denken jullie over de nieuwe onze vogel. Er is daar een flinke besparing op geweest, de algehele re-
actie was: Mooi verzorgd en goede inhoud. 
 

19. Uitslag werving nieuwe leden door de afdelingen in Zuid-Holland over 2020 
3e. plaats: met 10 nieuwe leden: v.v. Spijkenisse uit Spijkenisse en  v.v. De Vogelvriend uit Leerdam 
2e. plaats: met 12 nieuwe leden: v.v. Westland uit Westland 
1e. plaats: met 16 nieuwe leden: v.v. De Diamantvink uit Roelofarendsveen 
 

Lex rijkte de beker uit aan de afgevaardigde van de Diamantvink en feliciteerde hen met het behaalde re-
sultaat. 
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20. Eindelijk de huldiging van de Wereldkampioenen, Portugal 2020 
Marco van der Bij:    (2x goud, 1x zilver en 2x brons) (Afwezig) 
Joke Diepstraten-Lemaire:   (2x goud en 1x bons) 
Chris van Dam:     (2x goud) 
Zowel Joke als Chris kregen een mooie pen als waardering voor hun inzending als mede een prachtige bos 
bloemen. 
 

Huldiging Jilles Keizer 
Doordat het bestuur van Nootdorp noodgedwongen heeft moeten besluiten om de vereniging op te 
heffen en binnen deze vereniging de laatste maanden toch een jubileum hebben gehaald willen wij als 
districtsbestuur dit niet voorbij laten gaan.  
Binnen deze vereniging waren respectievelijk een 40 een 50 en een 60 jubilaris. De eerste twee jubilaris-
sen worden door de voorzitter van Nootdorp uitgereikt op een gepast moment.  
Maar de 60-jarige jubilaris willen wij hier graag huldigen en dit is Jilles Keizer. 
Jilles kom er naar voren a.u.b. Dan het verhaal vertellen zoals om de brief van Nootdorp. 
 

21. Sluiting (rond 22.45 uur) 
Hoofdbestuurder Sjaak van Bennekom bedankt voor je komst, en bedankt voor de aanvullingen. Allemaal 
een veilige reis naar huis en voor straks welterusten. En hopelijk kunnen en mogen alle tentoonstellingen, 
beurzen en contactavonden doorgaan de komende tijd. 
 

Opgemaakt vrijdag 1 oktober 2021 te Witroka te Ridderkerk, 
 

Bas van Driel (Secretaris en notulist) 

Denk aan de bijdrage District Z-H 

U komt toch ook 
29 april a.s. naar Ridderkerk 
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Afdeling Kw.knr. Naam Jaar 

W03 VH94 Bol J A M 2020 

D07 M741 Buying M.M. 2020 

V04 V255 Dijkshoorn J 2020 

V04 UZ20 Furrer C A 2020 

S05 UT23 Jong de J 2020 

W03 VS37 Verkade J P G 2020 

K06 VJ83 Anders B 2021 

K01 VS21 Beelen LMV 2021 

Z04 ZB98 Bergers J 2021 

K01 TF45 Bisschops R 2021 

V04 WE44 Bruijne de J L C 2021 

S06 WT78 Cetin K 2021 

W03 WM59 Dijk N L B V 2021 

R35 V046 Eerden van AJH 2021 

R35 3GSJ Eerden van H L 2021 

R35 NK06 Eerden van M 2021 

W09 W699 Groenewegen-v/d Weiden J L 2021 

N16 WJ47 Gulik van JHR 2021 

W03 WK54 Haas de A C 2021 

K06 W014 Hoogendoorn A 2021 

W03 W511 Hout van der A 2021 

R35 WS98 Jagt van der A J 2021 

R17 WZ67 Jonge de J M 2021 

R45 W885 Keizer A 2021 

K05 TT04 Kreuk J 2021 

W09 WE86 Kukler J 2021 

H18 V234 Linden van der W J 2021 

R40 VS25 Meerkerk van W M 2021 

L16 W666 Meeteren van T J A 2021 

K01 WZ56 Mol de D 2021 

615 UU90 Morazzo H A 2021 

A08 WX09 Ooms A 2021 

V04 WK31 Oort van J 2021 

Z04 VB04 Smit S 2021 

Z04 VW75 Teeuw P 2021 

H18 WV39 Twigt M 2021 

A08 ZB85 Uilenberg-Pelle A M 2021 

G16 W230 Venderbos M 2021 

K01 ZA49 Verkade D A P 2021 

W03 VS37 Verkade J P G 2021 

H79 ZK11 Sluiter R 2021 

Afdeling Kw.nr. Naam Jaar 

K04 5DBW Blom A 2020 

H79 6DQS Kaptein L 2020 

H79 5ASM Mark van de C T 2020 

N16 5DZE Weijers AAM 2020 

A08 4DEY Arbeider J 2021 

N16 1DFJ Berg vd NLW 2021 

S06 TP35 Bolwerk F 2021 

R35 9CEG Bos van den W P 2021 

K05 6DUJ Broek v/d JC 2021 

K06 5EEU Fielemon L 2021 

K06 5EEU Fielemon L 2021 

R35 3EXF Hameetman J H D 2021 

D05 4ECC Hennekes WA 2021 

N25 2BVW Hulst vd A 2021 

A20 2CSS Jong de P G J 2021 

G29 9CJZ Keyzer de C M 2021 

R14 3DPM Leeuwen van W 2021 

K01 9ATN Plokker J 2021 

K01 X484 Plokker J A 2021 

R35 WL85 Ree van der B W 2021 

K01 0DFY Rhijn van P 2021 

S06 SX47 Smit JJ 2021 

K01 8ATG Teeuwen M J 2021 

Jubilarissen 2020 / 2021 
N.B.v.V. District Zuid-Holland 

Door alle corona-problemen zijn er in deze lijsten ook nog jubilarissen opgenomen uit 2020. Dit omdat de-
ze pas later zijn aangevraagd en dus niet gepubliceerd zijn in 2020. Ook staan er nu wellicht jubilarissen 
uit 2021 in die de speld nog niet hebben mogen ontvangen. Onze excuses hiervoor maar wat in het vat zit 
verzuurd niet.  
 

25 40 

Afdeling Kw.nr. Naam Jaar 

H02 TT77 Baks D G 2021 

K06 XZ60 Bredenbeek P J 2021 

R35 N185 Crama A 2021 

N25 DK84 Drop P 2021 

B05 XW74 Kuipers F 2021 

S01 AE45 Lansbergen A H 2021 

W03 ZR96 Poot M M 2021 

H18 SA98 Rover de A 2021 

L16 A590 Sterk R H 2021 

N16 A364 Wesseling GC 2021 

L16 A581 Wingerden van C 2021 

50 
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Afdeling Kw.nr. Naam Jaar 

W03 CL18 Sande van der L A 2021 

H02 BQ50 Verwey J A C 2021 

N25 KC98 Keijzer J 2021 

H18 BX39 Dieren van Y 2021 

Z01 FJ17 Dam van J C 2022 

Afdeling Kweeknr. Naam Jaar 

A08 HL03 Velde v/d D 2021 

B05 PJ13 Veldkamp C 2021 

Afdeling Kw.nr. Naam Jaar 

R40 VS25 Meerkerk van W M 2021 

60 70 

BW 

Wij hopen dat wij in deze lijsten niemand vergeten 

zijn. Mocht dit wel zo zijn willen wij ons hiervoor ex-

cuseren. 

Nogmaals  gefeliciteerd 

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, kun-

nen deze gesteld worden aan Piet Hagenaars.  

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

Namens de Jeugdcommissie en v.v. De Nachtegaal Heerjansdam 

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 
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LET OP: PER 1 APRIL 2022  

WIJZIGT DE RINGEN BESTELLING VOOR 2023 EN SPOEDRINGEN 2022  
De NBVV gaat afscheid nemen van haar eigen haar eigen ringenproductie, maar 
daarnaast komt er iets moois ervoor terug. Inmiddels zijn de contracten met de nieu-
we leverancier getekend en zullen er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen wor-
den die niet uit hun eigenproductielijn komen. Wat betekent dit voor u als lid en be-
steller van ringen? Nu de eigen productielijn stilgelegd gaat worden is er tevens 
ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het moet, de andere kant omdat wij 
als NBvV nog meer service willen bieden en daarbij het werk van de ringencommis-
saris willen verlichten. 
Wat gaat er gebeuren? 
1. Elk lid van de N.B.y.V. kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afreke-
nen. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel 
besteld hebt. 
2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, als ook beste-
len afleverdatum. 
3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd). 
4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzakelijk. 
5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. 
De verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & tracé vol-
gen. 
6. Bestellingen blijven het hele jaar mogelijk, zonder extra kosten, echter de 1

e
 leve-

ring zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daaropvolgende jaar 
(dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen bin-
nen een maand na bestelling. 
7. Spoedbestellingen blijven, tegen extra kosten, mogelijk maar dienen zoveel mo-
gelijk vermeden te worden. Wij streven ernaar om een spoedbestelling binnen 14 
dagen uit te leveren. 
8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening 
worden gebracht, exclusief administratie-en verzendkosten. Zoals te zien is er een 
prijsverhoging van €0,05 cent per ring, dit was € 0,25 cent voor de huidige, alleen 
aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volledig geanodiseerde ringen werd 
0,40 betaald, dit wijzigt dus naar € 0,30 euro. Cultuurringen zullen € 0,40 euro per 
stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft € 2,00 euro. Grote blanken alumi-
nium ringen € 1,00 per stuk. De administratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per 
bestelling bedragen (dit omdat er door de leden nadrukkelijk om een snellere, beter 
verzonden en voor hen te volgen bezorging gevraagd wordt - hetgeen natuurlijk 
duurder is). (prijzen onder voorbehoud) 
Wat krijgt u ervoor terug? 
• Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling. 
• Alle ringen zijn volledig geanodiseerd. 
• De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer). 
• De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd. 
Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden?  
De ringencommissaris zal niet verdwijnen hij blijft nodig, echter in een andere rol. 
Hij of zij, blijft belangrijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de le-
den zegt vergeet niet de ringen te bestellen. Samen met degenen die ouder zijn, die 
niet zo handig met een computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen 
te bestellen. 



 

District Zuid-Holland april 2022                                                         15 

KASCONTROLE 2021 

Ieder jaar moeten de kasboeken van het District Zuid-Holland en van de Stichting 

Districtsshow Zuid-Holland gecontroleerd worden, zo ook dit jaar. 

Nadat onze penningmeester van het District, Leo Wooning, alles gereed gemaakt 

heeft voor de controle worden dit jaar de stukken gecontroleerd door Peter Jonge-

neel (Z04), Ria Boers (D18) en Erik Buizerd (D05).  
 

Zo heeft ook de penningmeester van de SDZH, Bas van Driel, alles in orde ge-

maakt en worden alle stukken grondig gecontroleerd door Leen Boers (D18) en 

Jan van Wingerden (W03).  
 

Tijdens de districtsvergadering, op 29 april a.s., wordt u op de hoogte gebracht 

door de beide commissies. 
 

Wilt u ook wel eens de kasboeken controleren, geeft u zich dan tijdens de districts-

vergadering op als kascontrolecommissielid.  
 

 

 

Het nieuwe programma 2022 is op ver-

zoek op diverse punten aangepast en 

verbeterd.  
 

Hierdoor is het programma nog ge-

bruiksvriendelijker geworden.  
 

Meer informatie vindt u op de website: 

 

WWW.LEXKAPTEIN.NL 

Het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 is verbeterd. 
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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  

september t/m april  

van 12:00 tot 15:00  uur. 

Clubgebouw Kleindierensport  

oude ’s-Gravendijckseweg 2  

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 09:00 tot 12:30 uur. 

 

 

Clubgebouw “De Voliere”,  

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

Dam 8 

2871 CS Schoonhoven 

Tel. 0182-385921 

 

Bankrekeningnummer NL78INGB0007830105 

Maart 2022, 

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 bankrekeningnummer 

NL78INGB0007830105 over te maken. 

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

hebben er slecht 6 verenigingen betaald.  

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

Namens de afdelingen die dit jaar de districtstentoonstelling en de Jeugddistricts-

dag, gaan organiseren willen wij u hartelijk bedanken. 

 

De vrijwillige bijdrage wordt zoals gebruikelijk als volgt verdeeld: 

a)  €8,00 gaat naar de organiserende afdeling of SDZH die de DTT dit 

 jaar organiseert; 

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

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

  goede komen aan afdelingen, zoals een donatie bij een jubileum dan 

  wel aan leden van de afdelingen die wereldkampioen zijn geworden 

  en dat waren er het afgelopen jaar gelukkig 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 bestuur-

 ders. 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 voor-

jaarsvergadering beschikbaar te stellen. 

Voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage; 

 Bankrekeningnummer 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 distrits-

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

Met vriendelijke sportgroeten, Leo Wooning, penningmeester district Zuid-Holland. 



 

District Zuid-Holland april 2022                                                         19 

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  
van 14 t/m 17 dec. 2022  

Later 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 : 13-03-2022     

Code Naam Vereniging Plaats Vereniging Website 

Rayon Naam secretaris Tel.nr. E-mailadres 

615 v.v. Kanaria Rotterdam   

4 C.B. Diepstraten a.i. 06-14124493 cbdiepstraten@gmail.com   

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

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

A20 v.v. Ons Genoegen Ameide   

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

B05 v.v. Zang en Kleur Boskoop http://www.vogelmarkt.nl 

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

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

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

D05 v.v. De Voliere Dordrecht http://www.vogelverenigingdevoliere.nl 

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

D18 v.v. De Rode Kardinaal Delft 2 http://www.derodekardinaal.nl 

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

G03 v.v. Midden Holland Gouda/Reewijk   

3 Hordijk T 0182-537939 vogeldijk@gmail.com 

G05 1e. Flakkeese vogelver. Middelharnis   

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

G16 v.v. De Edelzanger Groot Ammers   

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

G29 v.v. Gorinchem E.O. Gorinchem   

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

G32 v.v. De Goudvink Gouderak   

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

H01 v.v. Luscinia Den Haag 1 http://www.vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl 

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

H02 v.v. De Kleurkanarie Den Haag 2   

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

H18 v.v. Vogelvreugd Hardinxveld Giessendam 2   

5 Linden. W J van der 0184-420053 info@vvvogelvreugd.nl 

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

4 Letterie A.W. 06-11855587 secretaris@de-vogelvriend-Hellevoetsluis.com 

H79 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam http://www.denachtegaalhjd.nl 

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

K01 v.v. De Kanarievogel Katwijk http://www.kanarievogel.nl 

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

K04 v.v. Vogelvrienden Krimpen A/D IJssel   

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

K05 v.v. Vogelvreugd Krimpen A/D Lek   

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

K06 v.v. Vogelvreugd Koudekerk Hazerswoude http://www.vogelvreugdhazerswoude.nl 

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

L16 v.v. De Vogelvriend Leerdam http://www.devogelvriendL16.nl 

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 

Rayon Naam secretaris Tel.Nr. E-mailadres 

M17 v.v. Maaslandse Vogelver. Maasland   

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

N14 v.v. De Kolibrie Nieuwkoop   

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

N15 v.v. De Leeuwerik Nieuw Lekkerland https://vvdeleeuwerik.jimdo.com/ 

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

N16 v.v. De Kolibri Noordwijkerhout http://www.dekolibi.com 

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

N41 v.v. Het Sijsje Nieuwveen   

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

O18 v.v. De Siervogel Oostvoorne   

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

O21 v.v. De Putter Ouddorp   

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

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

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

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

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

R40 v.v. Witroka Ridderkerk http://www.witrokaridderkerk.nl 

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

R45 v.v. Vogels en Vriendschap Rotterdam   

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

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

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

S05 v.v. De Vogelvriend Sliedrecht   

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

S06 v.v. Spijkenisse E.O. Spijkenisse 1   

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

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

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

W03 Vogelvereniging Westland Westland  Naaldwijk http://www.vogelverenigingwestland.nl 

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

W06 v.v. Avicultura Woerden http://www.aviculturawoerden.nl 

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

W09 v.v. Vogelvrienden Waddinxveen http://www.vogelvriendenwaddinxveen.nl 

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

Z01 v.v. Vogelvrienden Zoetermeer http://www.vogelverenigingdevogelvriend.nl 

1 H. Hazebroek 06-22110202 henkhazebroek1947@gmail.com 

Z04 v.v. Ons genoegen Zwijndrecht http://www.vvonsgenoegenzwijndrecht.nl 

5 Stormezand. R 06-21492216 v.v.ons.genoegen@live.nl 

Z25 v.v. Zang en Kleur Zevenhuizen http://www.zangenkleur.nl 

3 Bakker A 06-27072564 secretariszangenkleur@gmail.com 

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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Iedere eerste zaterdag van de maanden september t/m mei 
van 9.00 uur tot 13.00 uur 

Ruime parkeergelegenheid aanwezig 

Gratis verkoop ruimte voor de particulier om er zijn/haar 

 vogels te verkopen 

 

Bezoek onze web-site voor het laatste nieuws 
 

www.vogelmarkt.nl 
 

Plantarium gebouw Italiëlaan 4 

International Trade Centre   (ITC) 

Hazerswoude-Dorp 
 

KIJK OP DE WEBSITE OF DE  

VOGELMARKT DOORGAAT 


