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COLOFON
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:

Idalgo Plak
Tel. 06-46328883
idalgoplak@hotmail.com
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VOORWOORD
Geachte bestuurder,
Wat fijn, het seizoen 2021/2022 gaat weer beginnen en de zomer 2021 is weer voorbij.
Gelukkig zijn de meeste onder ons, denk ik, wel gevaccineerd en nu alles op dit moment omtrent het coronavirus rustig lijkt (op het moment van schrijven van dit voorwoord) kunnen wij gelukkig weer van start. Al
is het wel met enkele beperkingen en laten we ons daar aan houden aub.
Wellicht zijn er al door verschillende verenigingen activiteiten opgestart maar wij als district gaan beginnen
met een Districtsvergadering op 1 oktober a.s. bij v.v. Witroka in Ridderkerk.
Deze najaarsvergadering staat in het teken van, zoals u gewend bent van een voorjaarsvergadering.
Dus op deze vergadering worden de jaarverslagen van de penningmeesters (District en SDZH), bestuursverkiezingen (District en SDZH) en de andere bekende agendapunten besproken. Als extra punt zal ook
ons voorstel wat betreft de herverdeling van Rayon 4 en 6 op de agenda staan. Voor de agendapunten
waar uw stem voor wordt gevraagd zit bij dit infoblad een stemformulier. Mijn vraag is dan ook vul dit
stemformulier in en geef deze af bij binnenkomst voor de vergadering. Bent u verhinderd dan kunt een
gevuld exemplaar mailen naar onze districtssecretaris Bas van Driel, het E-mailadres vindt u op het stemformulier. Wij rekenen op uw medewerking.
Ook zijn wij deze zomer overvallen door het nieuws dat “Onze hobby” gevaar gaat lopen in de toekomst.
Gelukkig wordt de soep nooit zo heet gegeten als hij opgediend wordt en er zijn gelukkig al geruchten dat
het een en ander terug gedraaid wordt. Toch ben ik er van geschrokken, is dit het einde van onze geweldige hobby?. Laten we hopen van niet en daarom doe ik een dringende oproep om, als u dit nog niet gedaan heeft, het formulier Steunbetuiging Burgerinitiatief in te vullen en op te sturen. U mag dit ook door uw
familie, vrienden en kennissen in laten vullen en op sturen. Hoe meer er ingestuurd worden hoe beter dit
is. Op naar de 40.000.
De N.B.v.V. is druk bezig om binnen de organisatie het een en ander te digitaliseren. Zo is het de bedoeling dat wij in de toekomst via de website van de bond ringen kunnen gaan bestellen, de tentoonstellingen
aanvragen en de keurmeesters contracteren. Wanneer dit allemaal staat te gebeuren weet ik nog niet
maar het zal zeker niet lang meer duren. Wordt vervolgt.
Maar zolang dit nog niet aan de orde is vraag ik u alles nog op de huidige manier aan te vragen.
Zeker wat betreft de aanvragen tentoonstellingen. Wij als districtsbestuur hebben regelmatig diverse verenigingen er op gewezen dat de aanvraag voor het seizoen 2021 nog niet binnen was. Of dit nu gekomen
is dat ik de administratie van mijn voorganger niet correct heb overgenomen of omdat u niets of niet compleet heeft ingestuurd maak even niet uit. De administratie moet immers kloppen en zonder toestemmening van de districtsvoorzitter mag de show officieel geen doorgang vinden. Dit betekend ook dat de
aanvraag voor het seizoen 2022 zo snel mogelijk opgestuurd moet worden (als u dit nog niet gedaan
heeft) naar uw rayonvoorzitter. Na goedkeuring krijgt u dan zo snel mogelijk een getekend exemplaar terug. Nog even voor de duidelijkheid het gaat om een compleet aanvraagformulier en de getekende keurmeesters contracten.
Ik wil ook graag de Districtstentoonstelling 2021 van harte aanbevelen bij u en uw leden.
De Stichting 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 de beschikking over twee grote zalen, één voor de ontvangst en één voor de vogels. Op
deze manier krijgen de vogels hun optimale rust en is er ook voldoende ruimte om ons aan de eventuele
heersende coronamaatregelen te houden.
Al met al ook tijdens deze vervelende coronatijd hebben wij als districtsbestuur niet stil gezeten.
Ook ga ik ervan uit dat u, als bestuurder, ook niet stil heeft gezeten en dat u ook net als wij weer staan te
popelen om weer aan de slag te gaan. En daarom wens ik u heel veel succes en laten we hopen dat wij
weer een gezellig tentoonstellingsseizoen kunnen beleven.
Als laatste wil ik u graag uitnodigen voor de komende districtsvergadering van 1 oktober a.s. in Ridderkerk. U bent van harte welkom als u geen klachten heeft, anders een vriendelijk verzoek om thuis te blijven. Tevens het verzoek om alleen of max met z’n tweeën te komen.
Namens het Districts–/Stichtingsbestuur,
Voorzitter District Zuid-Holland Lex Kaptein (a.i)

NATUURLIJK ZIJN ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD.
KIJK DAN VOOR HET LAATSTE NIEUWS ALTIJD EERST OP ONZE WEBSITE:
WWW.VOGELVERENIGINGENDISTRICTZUIDHOLLAND.NL
District Zuid-Holland september 2021
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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 1 oktober 2021 in het verenigingsgebouw van de afdeling "Witroka", Westmolendijk 99 te Ridderkerk, 06-12616179 (Lex
Kaptein). De zaal is open vanaf 19:30 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.

AGENDA
*

De pauze zal op een gepast moment worden ingelast.
1.

Opening voorzitter, mededelingen.

2.

Vaststellen agenda. * (zie toelichting)

3.

Vaststellen notulen najaarsvergadering 4 oktober 2019.

4.

Ingekomen- en uitgaande stukken de vergadering betreffende.

5.

Opheffen van rayon 4 en 6 en verdelen over rayon 2 en 5 * (zie toelichting)

6.

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

7.

Verkiezing leden Stichtingsbestuur SDZH * (zie toelichting)

8.

Vaststellen financieel verslag SDZH 2019/2020 *(zie toelichting)

9.

Uitslag kascontrole commissie SDZH-kas over het boekjaar 2019/2020

10. Vaststellen financieel jaarverslag district over 2019/2020
11. Begroting district Zuid-Holland voor 2021.
12. Uitslag kascontrole commissie districtskas over het boekjaar 2019/2020
13. Benoemen nieuw lid kascontrole commissie. * (zie toelichting)
14. Surveillanten Zuid-Holland * (zie toelichting)
15. Voorbeschouwing DTT 2021 in Dirksland.
16. Werkgroep jeugd, voorbeschouwing jeugddistrict dag 2021 te Spijkenisse.
17. Informatieblad en website Zuid-Holland.
18. Rondvraag
19. Uitslag werving nieuwe leden door afdelingen in Zuid-Holland.
20. Huldiging Wereldkampioenen, Portugal 2020.
21. 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 3.

De notulen van de najaarsvergadering 2019 staat in het infoblad welke u ontvangen
heeft in maart 2020. mocht u dit infoblad niet meer in uw bezit hebben kunt u deze
downloaden vanaf de website van het district Zuid-Holland

Ad. 5.

Zoals in het infoblad van maart jl. en in het overzicht op pagina 6 willen wij als
districtsbestuur Zuid-Holland rayon 4 en 6 opdelen over rayon 2 en 5. Nadat de
nieuwe verdeling goedgekeurd is zal Rayon 5 gewijzigd worden in Rayon 4

Ad 6.

De volgende leden van het districtsbestuur treden af:
De heer Bas van Driel (Secretaris en Rayon 2), herkiesbaar
De heer Lex Kaptein (commissaris en Rayon 5), herkiesbaar en kiesbaar voor
Districtsvoorzitter Zuid-Holland.
Het Districtsbestuur heeft geen kandidaten binnengekregen om zitting te willen
nemen in het bestuur.

Ad.7.

De volgende leden van het SDZH-bestuur treden af;
De heer Lex Kaptein (Secretaris), herkiesbaar
De heer Leo Wooning (commissaris), herkiesbaar
De heer Andre Leeuwenstein (commissaris), kiesbaar voor Voorzitter SDZH
Het Stichtingsbestuur heeft geen kandidaten binnengekregen om zitting te willen
nemen in het bestuur.

Ad 10/13. Wij zouden het op prijs stellen als één of meerdere vertegenwoordigers van
afdelingen, zich beschikbaar willen stellen om in de komend jaar/jaren de
district– of SDZH-kas willen controleren.
Ad 14.

Het districtsbestuur heeft Idalgo Plak bereid gevonden om de surveillanten te gaan
coördineren. Hoe dit er in praktijk eruit gaat zien zal de voorzitter op de komende
districtsvergadering proberen uit te leggen. Op dinsdag 19 oktober (onder voorbehoud) wordt er in Ridderkerk een bijeenkomst gehouden voor alle Surveillanten uit
Zuid- Holland. Alle Surveillanten krijgen hier een persoonlijke uitnodiging voor.

JEUGDDISTRICTDAG 2021

Vogelvereniging Spijkenisse e.o. organiseert dit jaar, in samenwerking met de
jeugdcommissie, de jeugddistrictsdag op zaterdag 9 oktober a.s. (onder voorbehoud) De locatie waar deze dag gehouden zal worden is Maaswijkweg 10, 3203
LG te Spijkenisse.
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. Telefonisch: 06-10474218 of via de mail: piethagenaars@outlook.com
District Zuid-Holland september 2021
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DISTRICTSVERGADERING
Voorstel Rayon 4 en 6
Het bestuur heeft het volgende voorstel gemaakt. Wij denken eraan om Rayon 4 en 6 op te delen over rayon 2 en 5.
Het voorstel van de nieuwe indeling ziet er als volg uit:
Rayon 1 (Voorzitter Hans van Egmond)
Code Verenigingsnaam

Verenigingsplaats

Rayon 3 (Voorzitter Leo Wooning)
Code Verenigingsnaam

Boskoop

A08

K01 v.v. De Kanarievogel

Katwijk aan Zee

G03 v.v. Midden Holland

Gouda

K06 v.v. Vogelvreugd

Koudekerk-Hazerswoude

G32 v.v. De Goudvink

Gouderak

N14 v.v. De Kolibrie

Nieuwkoop

K04

v.v. Vogelvrienden

Krimpen a/d IJssel

N16 v.v. De Kolibrie

Noordwijkerhout

K05

v.v. Vogelvreugd

Krimpen a/d Lek

N41 v.v. Het Sijsje

Nieuweveen

L16

v.v. De Vogelvriend

Leerdam

R14 v.v. De Diamantvink

Kaag & Braassem

W06 v.v. Avicultura

Woerden

Z01 v.v. Vogelvrienden

Zoetermeer

W09 v.v. Vogelvrienden

Waddinxveen

Z25

Zevenhuizen

Rayon 2 (Voorzitter Bas van Driel)
Code Verenigingsnaam
Verenigingsplaats

v.v. De Vogelvrienden

Verenigingsplaats

B05 v.v. Zang en Kleur

v.v. Zang en Kleur

Ammerstol

Rayon 5 (Voorzitter Lex Kaptein)
Code Verenigingsnaam
Verenigingsplaats

615 v.v. Kanaria

Rotterdam

A20

v.v. Ons Genoegen

Ameide

B18 v.v. De Vogelvriend

Berkel en Rodenrijs

D05

v.v. De Voliere

Dordrecht

D18 v.v. De Rode Kardinaal

Delft

G05 1e. Flakkeese v.v.

Middelharnis

H01 v.v. Luscinia

Den Haag

G16 v.v. De Edelzanger

Groot-Ammers

H02 v.v. De Kleurkanarie

Den Haag

G29 K.V.V. Gorinchem e.o.

Gorinchem

H28 v.v. De vogelvriend

Hellevoetsluis

H18

v.v. Vogelvreugd

Hardinxveld-Giessendam

M17 Maaslandse v.v

Maasland

H79

v.v. De Nachtegaal

Heerjansdam

N25 v.v. De Nachtegaal

Nootdorp

N15

v.v. De Leeuwerik

Nieuw-Lekkerland

O18 v.v. De Siervogel

Oostvoorne

O21 v.v. De Putter

Ouddorp

R17 v.v. Aves Domestica

Rijswijk

P07

v.v. De Putter

Puttershoek

S01 v.v. Schiedam

Schiedam

R35

v.v. Rijnmond

Rotterdam

S06 v.v. Spijkenisse e.o.

Spijkenisse

R40

v.v. Witroka

Ridderkerk

V04 v.v. Icarus

Vlaardingen

R45

v.v. Vogels en Vriendschap Rotterdam

W03 v.v. Westland

Westland

S05

v.v. De Vogelvriend

Sliedrecht

Z04

v.v. Ons Genoegen

Zwijndrecht

Waarom deze indeling, wij denken dat het gezien van de terugloop van het aantal verenigingen
in ons District het verstandig en kostenbesparend is om rayon 4 en 6 op te delen zoals hierboven
is voorgesteld. Om de rayonsnummering zuiver te houden zal rayon 5 dan rayon 4 worden.
Zoals eerder geschreven is dit een voorstel, natuurlijk hebben de betreffende verenigingen de
mogelijkheid om haar keuze aan te passen. Maar wij denken, gezien de geografische ligging van
de verenigingen, dat dit de juiste indeling kan zijn.
Mocht u toch ervoor willen kiezen om naar een ander rayon te willen kunt u dit aangeven door
het wijzigingsformulier op de website van ons District in te vullen en te versturen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u ook altijd naar één van de betreffende rayonvoorzitter bellen.
Bestuurswijzigingen
Door het wegvallen van Kees Diepstraten in zowel het Districtsbestuur en het SDZH-bestuur
(Stichting Districtsshow Zuid-Holland) is er een vacature ontstaan. In beide gevallen de voorzitter. Tijdens de bestuursvergaderingen is er unaniem besloten om Lex Kaptein voorzitter (adDistrict Zuid-Holland september 2021
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interim) van het district Z-H zal worden. En zoals eerder is gecommuniceerd is Leo Wooning
voorzitter (ad-interim) van SDZH geworden. Maar na nader overleg is besloten om Andre Leeuwenstein te benaderen om in het districtsbestuur plaats te nemen. Gelukkig heeft Andre hier positief op gereageerd en is dus vanaf heden ad-interim Districtsbestuurder als afgevaardigde van
de verenigingen en kandidaat voorzitter van SDZH. De motivatie hierachter is dat het ons zinvol
leek dat de verenigingsvertegenwoordiger van de stichting nu directer betrokken is bij alles wat
speelt tussen het districtsbestuur en het SDZH-bestuur. Het is namelijk onoverkomelijk dat er tijdens een districtsbestuursvergadering ook Punten besproken worden aangaande de districtstentoonstelling. En tijdens deze districtsbestuursvergadering was de vertegenwoordiger van de verenigingen (Andre Leeuwenstein in dit geval) er niet bij. Dit is in vele gevallen niet prettig om dan
een besluit wat betreft de districtstentoonstelling te nemen.
Door de vertegenwoordiger van de verenigingen nu als vijfde bestuurder in het districtsbestuur
op te nemen hebben wij dit probleem opgevangen. Dus een win win situatie, lijkt ons.
Natuurlijk zijn de functie van de districtsvoorzitter en de voorzitter van SDZH ad-interim. En moeten dus tijdens de eerstkomende districtsvergadering afgestemd worden en volgens de regels
worden goedgekeurd door de vergadering. Ook is het altijd mogelijk, zoals het tijdens een bestuursverkiezing gaat, dat eenieder die zich geroepen voelt, om zich kandidaat te stellen voor
een bestuursfunctie (voorzitter) binnen het districtsbestuur.
Lex Kaptein heeft aangegeven dat hij zich wel kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap van
het district en Andre Leeuwenstein wil graag de functie op zich nemen als voorzitter van SDZH.
Ook zijn er net als ieder jaar bestuursleden regulier aftredend. Dit jaar zijn dit:
Districtsbestuur:
Bas van Driel
Rayon 2
Herkiesbaar
Lex Kaptein
Rayon 5
Herkiesbaar, Kiesbaar voor Districtsvoorzitter
Andre Leeuwenstein
Kiesbaar
Stichting Districtsshow Zuid-Holland (SDZH)
Lex Kaptein
Secretaris
Herkiesbaar
Leo Wooning
Commissaris Herkiesbaar
Andre Leeuwenstein
Commissaris Kiesbaar voor SDZH-voorzitter
Bij het (dit) Infoblad van september zal er een stemformulier beschikbaar gesteld worden om uw
keuze aan te geven. Tevens zal er, tegen die tijd, een formulier op de website geplaatst worden
om uw keuze bekend te maken. Ook eventuele bestuur kandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven voor een bestuursfunctie. Deze moest voor 1 september (zie infoblad maart 2021) binnen
zijn bij onze secretaris, Bas van Driel, echter er zijn geen kandidaten binnen gekomen.
Algemene ledenvergadering vergadering (ALV) N.B.v.V.
Op zaterdag 29 mei jl is de Algemene Vergadering van de N.B.v.V. gehouden. Deze vergadering is via Zoom gehouden en daar waren het hoofdbestuur, districtsvoorzitter en afgevaardigde
van de speciaal-clubs voor uitgenodigd.
Het verslag (concept) van deze vergadering kunt u vinden op de website van het District ZuidHolland onder het kopje NBvV >> ALV NBvV.
Vraagprogramma 2020-2024
Het vraagprogramma 2020-2024 is afgelopen januari aanzienlijk gewijzigd. Met name bij de tropen en de parkieten. Er zijn klasse bijgekomen, verwijderd en/of gewijzigd. Het is ook dan van
groot belang dat u dit in uw TT-Programma aanpast. Mocht u een gekocht TT-Programma gebruiken wordt het vernieuwde vraagprogramma aangeleverd door de programmeur. Er zal een
Excel– en/of Pdf-bestand op de website van de N.B.v.V. te vinden zijn.
Dus houdt u rekening met deze wijzigingen.
Tentoonstellingsaanvragen 2021 en 2022
Er zijn van diverse verenigingen nog geen TT-aanvragen binnen voor het komende TT-seizoen.
Volgens de regels dus veel te laat. Wij vragen u dan ook met klem deze aanvraag, inclusief
keurcontracten van de keurmeesters, zo snel mogelijk in te leveren bij uw rayonvoorzitter. Na
goedkeuring krijgt u een getekende goedkeuring terug.
Ook zijn alle aanvragen voor 2022 nog niet binnen. Zorg ook hiervoor dat deze zo snel mogelijk
bij uw Rayonvoorzitter binnen is. Het kan maar geregeld zijn!
District Zuid-Holland september 2021
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Surveillanten
Tijdens de laatste bondraadsvergadering is er nog niet veel naar voren gekomen hoe wij verder
gaan met dit item.
Maar wij als districtsbestuur hechten er toch wel veel waarde aan en willen dan verder onderzoeken wat wij allemaal voor de surveillanten en verenigingen hierin kunnen betekenen.
Het is ons streven om hier, als het allemaal weer wat makkelijker kan, met de betreffende surveillanten en coördinator Idalgo Plak mee van gedachte te wisselen. En daarom hebben wij een
bijeenkomst gepland op 19 oktober a.s (onder voorbehoud) om met alle surveillanten uit ZuidHolland alles nog eens door te nemen.
Op de website van het district hebben wij alle bij ons bekende informatie en formulieren gezet.
Deze informatie en/of formulieren zijn te downloaden. U vindt deze informatie/formulieren in het
menu-item “Surveillanten”
Ondersteuning (Fusieplannen??)
Wij weten dat er nogal wat afdelingen zijn die (om verschillende redenen) overwegen om samen
te gaan met anderen of dat idee in hun achterhoofd hebben. Maar daarbij komt heel wat kijken.
Hoe pak je bijvoorbeeld zoiets aan en wat zijn zaken die daarbij van belang zijn? Lastige materie dus! Welnu, van Dhr. Steijvers (secretaris van De Goudvink uit Oude Pekela) ontvingen wij
een handige informatiemap over dit onderwerp. Zo handig dat we deze informatie graag met u
willen delen (met toestemming van de auteur). De map is vanaf heden te vinden op onze website (menu-item NBvV) of op de website van de N.B.v.V.
Natuurlijk zijn wij als districtsbestuur altijd bereid u met raad en daad bij te staan. U weet ons te
vinden!

Dit jaar wordt de

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

Meer info op: www.SDZH.nl
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DISTRICTSTENTOONSTELLING
ZUID-HOLLAND 2021
STICHTING DISTRICTSSHOW ZUID-HOLLAND
i.s.m. 1e.Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis
Beste vogelvrienden, medebestuurders,
De Stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert i.s.m. vogelvereniging “1e. Flakkeese Vogelvereniging” uit Middelharnis van woensdag 15 t/m zaterdag 18 december
a.s. de Districtstentoonstelling van Zuid-Holland in Dirksland.
Deze tentoonstelling staat open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van
afdelingen welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde
afdeling in dit district hun ringen besteld hebben.
Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u, als bestuur en
inzender, hard nodig. Een show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar
mee. En dat is nu juist niet onze bedoeling. Wij hopen dan ook dat u deze district
tentoonstelling van harte wilt aanbevelen bij uw leden en wij op veel vogels mogen
rekenen namens uw verenging.

DUS DOE MET ONS MEE!
Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra
prijzen ter beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het
verenigings-klassement (10 hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere
tentoonstelling mee te doen, wij rekenen op u.
Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij uw secretaris of u kunt ze
aanvragen via onze website: www.sdzh.nl
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag
15 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur.
Donderdag
16 december: Keurdag, aanvang 9:00 uur
Vrijdag
17 december: Opening T.T. 19:30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur
Zaterdag
18 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Uitkooien van de vogels begint om 16.15 uur.
Voor evt. vragen kunt u terecht bij onze DTT-secretaris Lex Kaptein, 06-12616179.

Email: info@sdzh.nl

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.SDZH.NL
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groeten,
Namens de beide besturen,
Lex Kaptein,
Secretaris Stichting Districtsshow Zuid-Holland.
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Als bestuur van ons district hebben we gemeend in dit digitale tijdperk ook onze eigen website te moeten hebben, om u als vogelliefhebbers nog beter en
sneller te kunnen informeren.
De naam hebben we zo eenvoudig als mogelijk gehouden n.l.;
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl hiermee beogen wij u een duidelijke en eenvoudig te onthouden naam en daarmee toegang tot onze website.
Wij streven ernaar dat u op eenvoudige, simpele en handzame wijze deze website kunt gebruiken en daarmee u goed te kunnen informeren.
Het is aan u als gast, dat wij hopen u met regelmaat via deze website van het
laatste nieuws te mogen informeren.
Wij hopen dan ook dat alle vogelliefhebbers binnen ons district en/of erbuiten
zullen worden bereikt om uitgebreid informatie te verstrekken, over alle zaken
die er binnen en buiten ons district zijn. Naast informatie over de verschillende rayons is het ook mogelijk om uw eigen afdeling te promoten. Natuurlijk is
er informatie van de NBvV en de mogelijkheid om via een aantal links, mogelijke
verdere gegevens die u wenst te vinden.
Ook kunt u via deze site jubileumspelden aanvragen, bestuurswijzigingen en
verenigingsgegevens doorgeven en uw clubblad en/of nieuwsbrief uploaden zodat deze ook op deze website gezet worden. Hierdoor kunnen andere vogelliefhebbers dan van uw vereniging het nieuws van uw club blijven volgen.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen, zodat we er samen, een
nog betere uitgebreidere, interessante website van kunnen maken.
Van uw kant zijn suggesties ter verbetering van harte welkom.
Het is met name aan u als lezer/gebruiker om nog meer en betere informatie
aan elkaar door de geven en daarmee onze mooie hobby een nieuwe impuls te
geven.
Het bestuur.

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
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TENTOONSTELLINGSAGENDA 2021
DISTRICT ZUID-HOLLAND
Rayon 1 Zuid-Holland
Ver.code
Datum
B05
26-11/27-11
K01
09-12/11-12
K06
24-10/26-10
N14
19-11/21-11
N16
5-11-/7-11
N41
10-12/12-12
R14
19-11/21-11
Z01
26-11/27-11

Verenigingsnaam
Zaal/Locatie
v.v. Zang en Kleur
Sporthal De Plataan
v.v. De Kanarievogel
St.Kleindierensport Katwijk
v.v. Vogelvreugd
Niet bekend
v.v. De Kolibrie
Het Parochiehuis
v.v. De Kolibrie
De Duinklievers
v.v. Het Sijsje
Clubgebouw De Wens
v.v. De Diamantvink
Clubgebouw De Diamantvink
v.v. Vogelvrienden
Wijkgebouw Span

Verenigingsplaats
Adres
Boskoop
Snijdelwijklaan 2 Boskoop
Katwijk aan Zee
Oude 's Gravendijckseweg 2A Katwijk aan Zee
Koudekerk-Hazerswoude
Nieuwkoop
Dorpsstraat 39 Nieuwkoop
Noordwijkerhout
Marktplein 4 Noordwijkerhout
Nieuweveen
W.P. Speelmanweg 22c Nieuwveen
Kaag & Braassem
Weteringlaan 16 Oude Wetering
Zoetermeer
Sullivanlijn 31 Zoetermeer

Rayon 2 Zuid-Holland
Ver.Code
Datum
615
15-10/17-10
B18
18-11/21-11
D18
27-11-28-11
H01
26-11/28-11
H02
29-10/31-10
H28
19-11/20-11
M17
11-11/13-11
N25
19-11/21-11
O18
29-10/31-10
R17
5-11/7-11
S01
19-11/21-11
S06

Verenigingsnaam
Zaal/Locatie
v.v. Kanaria
Postduivenvereniging
v.v. De Vogelvriend
Speeltuin De Kieviet
v.v. De Rode Kardinaal
PV Het Westen
v.v. Luscinia
Buurtcentrum Morgenstond
v.v. De Kleurkanarie
Buurtcentrum Morgenstond
v.v. De vogelvriend
De Vogelvriend
v.v. Maaslandse Vogelvereniging
Ver.geb. Maaslandse Vogelvereniging
v.v. De Nachtegaal
Ijsclubgebouw
v.v. De Siervogel
De Remise
v.v. Aves Domestica
Onderwatershof
v.v. Schiedam
Wijk en bewoners vereniging Tuindorp
v.v. Spijkenisse e.o.
Niet bekend
V04
v.v. Icarus
24-11/27-11 Clubgebouw
W03
v.v. Westland
25-11/27-11 De Brug
District Zuid-Holland september 2021

Verenigingsplaats
Adres
Rotterdam
Overschiesekleiweg 629 Rotterdam (Overschie)
Berkel en Rodenrijs
Wilgenlaan 5 Berkel en Rodenrijs
Delft
Korftlaan 1 Delft
Den Haag
1e. Eeldepad 3 / 3A Den-Haag
Den Haag
1e. Eeldepad 3 / 3A Den-Haag
Hellevoetsluis
Schelpenpad 8 Hellevoetsluis
Maasland
Doelpad 5 Maasland
Nootdorp
Oudeweg 74 Nootdorp
Oostvoorne
Pinnepot 9 Oostvoorne
Rijswijk
van Vredenburchweg 26 Rijswijk
Schiedam
Perenlaan 5 Schiedam
Spijkenisse
Vlaardingen
Kooikersweg 1b Vlaardingen
Westland
Koningin Julianaweg 61 's Gravenzande
11

Ver.code
Datum
A08
4-11/6-11
G03

Rayon 3 Zuid-Holland
Verenigingsplaats
Adres
Ammerstol
Dijklaan 57 Bergambacht
Gouda

G32
20-11/21-11
K04
19-11/20-11
K05
04-11/06-11
L16
10-12/11-12
W06
18-11/20-11
W09
25-11/27/11
Z25
12-11/13-11

Verenigingsnaam
Zaal/Locatie
v.v. De Vogelvrienden
Clubhuis De Vogelvrienden
v.v. Midden Holland
Geen tentoonstelling
v.v. De Goudvink
Dorpshuis Gouderak
v.v. Vogelvrienden
De Vogelvrienden
v.v. Vogelvreugd
Tuinfluiter
v.v. De Vogelvriend
Ver.geb. De Vogelvriend
v.v. Avicultura
Clubgebouw Avicultura
v.v. Vogelvrienden
Clubgebouw Schuttervereniging
v.v. Zang en Kleur
Clubgebouw Zang en Kleur

Ver.code
Datum
A20
19-11/20-11
D05
5-11/6-11
D05
12-12
G05
DTT
17-12/18-12
G16
26-11/27-11
G29
19-11/20-11
H18
18-11/20-11
H79
28-10/30-10
N15
25-11/27-11
O21
3-12/4-12
P07
6-1/7-1-2022
R35
26-11/27-11
R40
2-12/4/12
R45
5-11/6-11
S05
5-11/6-11

Rayon 4 Zuid-Holland
Verenigingsnaam
Verenigingsplaats
Zaal/Locatie
Adres
v.v. Ons Genoegen
Ameide
Camping de Koekoek
Lekdijk 47 Tienhoven a/d Lek
v.v. De Voliere
Dordrecht
Clubgebouw De Voliere
Adj. H.P.Kosterstraat 5 Dordrecht
v.v. De Voliere Harzer Federatie
Dordrecht
Clubgebouw De Voliere
Adj. H.P.Kosterstraat 5 Dordrecht
1e. Flakkeese Vogelvereniging
Middelharnis
ism Stichting Districtshow Zuid-Holland
Victoriahal
Philipshoofjesweg 57 Dirksland
v.v. De Edelzanger
Groot-Ammers
Tuincentrum Provincia
Nieuwpoortseweg 5 Groot-Ammers
Kleurvogelvereniging Gorinchem e.o.
Gorinchem
Dorpshuis De Lindehof
Spijkse Kweldijk 53 Spijk
v.v. Vogelvreugd
Hardinxveld-Giessendam
De Parel
Talmastraat 9 Hardinxveld-Giessendam
v.v. De Nachtegaal
Heerjansdam
Manage De Develruiters
Molenwei 3 Heerjansdam
v.v. De Leeuwerik
Nieuw-Lekkerland
De Bark
Veerweg 4 Nieuw-Lekkerland
v.v. De Putter
Ouddorp
M.F.G. Dorpstienden
Dorpstienden 4 Ouddorp
v.v. De Putter
Puttershoek
Gereformeerd Verenigingsgebouw
Rembrandtstraat 1 Puttershoek
v.v. Rijnmond
Rotterdam
Clubgebouw Rijnmond Actief
Aldenkamp 1 Rotteram
v.v. Witroka
Ridderkerk
Clubgebouw Witroka
Westmolendijk 99 Ridderkerk
v.v. Vogels en Vriendschap
Rotterdam
Huis van de Wijk Irene
Oudelandstraat 75 Rotterdam
v.v. De Vogelvriend
Sliedrecht
SKV Sliedrecht Korfbalkantine
Thorbeckelaan 104 Sliedrecht
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Gouderak
Johan Brouckplein 11 Gouderak
Krimpen a/d IJssel
Vicenca 5 Krimpen a/d Ijssel
Krimpen a/d Lek
Krilpad Krimpen a/d Lek
Leerdam
P.M.van Genstraat 23 Leerdam
Woerden
Singel 43 Woerden
Waddinxveen
Alberthingk Thijmlaan 2a Waddinxveen
Zevenhuizen
Nijverheidscentrum 50-52 Zevenhuizen
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Oude 's Gravendijckseweg 2A Katwijk aan Zee
Watersportweg 7 Vlaardingen
Doelpad 5 Maasland
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in Dirksland

Verenigingsnaam
Zaal/Locatie
PC
Clubgebouw Zang en Kleur
Spec.club zang N.Z.N.U.
St.Kleindierensport Katwijk
NKC
Jeu de Boules Club Vlaardingen
spec. Reg. NZC/JMC Z-H
Ver.geb. Maaslandse Vogelvereniging

Diverse Zuid-Holland
Verenigingsplaats
Adres
Zevenhuizen
Nijverheidscentrum 52 Zevenhuizen

U doet toch ook mee

Ver.code
Datum
PC40
11-11/13-11
NZH11
22-12
NKC
11-12
NZC/JMC
14-10/16-10

Verenigingsnaam
Zaal/Locatie
v.v. Ons Genoegen
Clubgebouw Ons Genoegen
v.v. De Nachtegaal
Manage De Develruiters

met de Districtstentoonstelling 2021

Ver.code
Datum
Z04
5-11/6/11
H79
10-12/11/-12

Rayon 4 Zuid-Holland (vervolg)
Verenigingsplaats
Adres
Zwijndrecht
Uilenvliet 37 A Zwijndrecht
Heerjansdam
Molenwei 3 Heerjansdam

Hopelijk kunnen wij Marco, Joke en Chris op 1 oktober a.s.
eindelijk feliciteren met prijzen die zij op de wereldkampioenschappen hebben gewonnen.
Het Vogeltentoonstellingsprogramma 2020/21 is totaal vernieuwd.
Het nieuwe programma is compleet herschreven in
één van de nieuwste beschikbare taal en voorzien
van een (veel) snellere database (SQLite).
Hier door is het programma vele malen sneller geworden en alle gewenste documenten worden naar
Microsoft “Word” geëxporteerd.
In deze documenten kunt u dan nog “kleine” wijzigingen aanbrengen voor dat u het document opslaat of uit print.
Zo zijn er nog veel meer gebruiksvriendelijke
wijzigingen aangebracht.
Meer info kunt u vinden op de website.

Denk aan de bijdrage District Z-H
District Zuid-Holland september 2021
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KASCONTROLE 2019/2020

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 Jongeneel (Z04), Ria Boers (D18) en Erik Buizerd (D05).
Zo heeft ook de penningmeester van de SDZH, Bas van Driel, alles in orde gemaakt en worden alle stukken grondig gecontroleerd door Leen Boers (D18) en
Jan van Wingerden (W03).
Tijdens de districtsvergadering, op 1 oktober 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 districtsvergadering op als kascontrolecommissielid.

FACEBOOK N.B.V.V.
De NBvV was al enige jaren actief op Facebook, maar vooral als “zender”. Na het
verschijnen van de december column van de voorzitter in Onze Vogels die repte
over drukbezochte Facebookpagina’s, zoals die van Kleine kleurgrasparkieten,
kwam er reactie van de Facebook paginabeheerder Patrick Don P Lippe die de pagina SNGN De Gouldamadine kwekers beheert. Het hoofdbestuur heeft dit opgepikt, contact gezocht en om hulp gevraagd met als resultaat dat donderdag 17 december een nieuwe pagina geopend is onder
de NBvV-vlag. Een nieuwe pagina bedoeld
voor vogelliefhebbers van allerlei pluimage.
Een plek waar we de vogelhobby kunnen vieren, zeker nu in deze moeilijk tijd.
Onze oproep is: Sluit je aan, doe mee en
kom met ideeën, maar lees wel even de spelregels.
District Zuid-Holland september 2021
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Bergambacht “De Vogelvrienden”

Boskoop
1e 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

4e 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”

Katwijk aan Zee

4e zaterdag van de maand m.u.v.
juni / juli / augustus en december.
van 13:30 tot 15:30 uur.

3e zaterdag van de maanden
september t/m april
van 12:00 tot 15:00 uur.
Clubgebouw Kleindierensport
oude ’s-Gravendijckseweg 2
Katwijk aan Zee

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

Leerdam “De Vogelvriend”

Maasland

2e zaterdag van de maanden sept.
t/m juni van10:00 tot 13:00 uur.

3e zaterdag van de maanden
september t/m mei
van 13:00 tot 16:00 uur.

Clubgebouw De Vogelvriend
P.M. van Gentstraat 23, Leerdam.

Clubgebouw “Maaslandse Vogelvereniging”, Doelpad 5, Maasland.

Spijkenisse e.o.

Noordwijkerhout “De Kolibri”

3e zondag van de maanden sept.
t/m mei van 13:00 tot 16:00 uur.

Elke laatste zaterdag van de
maanden aug. t/m mei
van 11:30 tot 14:30 uur,
Aanspreekpunt: Willem Anthonissen
Tel. 0252-375668

Verenigingsgebouw,
maaswijkweg 10, Spijkenisse.
District Zuid-Holland september 2021
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Vlaardingen “Icarus”

Oude Wetering
“De Diamandvink”
e
2 zaterdag van de maand
van 12:00 tot 16:00 uur.

2e zaterdag van de maand
van 10:00 tot 13:00 uur.

Clubgebouw De Diamantvink,
Weteringlaan, Oude Wetering.

Clubgebouw “Icarus”, Kooikersweg
1b 3138 HE Vlaardingen
“In sportpark de Broekpolder”

Woerden “Avicultura”

Ridderkerk “Witroka”

2e zaterdag van de maanden
m.u.v. november
van 10:00 tot 12:00 uur

2e zaterdag van de maand
m.u.v. juli en augustus
van 09:30 tot 12:00 uur.

Clubgebouw, Singel 43a
Woerden.

Clubgebouw “Witroka”,
Westmolendijk 99, Ridderkerk.

Zwijndrecht “Ons Genoegen”

Dordrecht “De Voliere”

3e zaterdag van de maand
m.u.v. juli en augustus
van 09:00 tot 12:00 uur

4e zaterdag van alle maanden
van 09:00 tot 12:30 uur.

Clubgebouw Ons Genoegen,
Uilenvliet 37a, Zwijndrecht.

Clubgebouw “De Voliere”,
Adj. H.P. Kosterstr. 5, Dordrecht.

Coördinatoren Jeugd, district Zuid-Holland
Ria Boers
Piet Hagenaars
Bas van Driel
André Leeuwenstein

Tel. 0174 292998
Tel. 06-10474218
Tel. 010-5116094
Tel. 010-5116156
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Leo Wooning.
Dam 8
2871 CS Schoonhoven
Tel. 0182-385921
Bank rekening nummer NL78INGB0007830105
September 2021,
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 20. 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 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 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 voorjaarsvergadering 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 districtstentoonstelling gaat organiseren, de jeugdcommissie en het districtsbestuur Z-H.
Met vriendelijke sportgroeten,
Leo Wooning, penningmeester district Zuid-Holland.
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Jeugdcommissie Distr. Zuid-Holland
Ria Boers, André Leeuwenstein, Bas van
Driel en Piet Hagenaars
p/a de Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
Tel. 06 – 10474218

Katwijk, augustus 2021.

Aan ALLE JEUDLEDEN van Zuid-Holland,
Het is de bedoeling dat we dit jaar weer een jeugddistrictsdag gaan houden.
Voor zo ver bekend kan alleen Covid nog roet in het eten gooien.
Om dit te organiseren hebben wij jullie nodig. Maar wij verwachten dat we op jullie, jeugd
van Zuid-Holland, kunnen rekenen. Breng gerust vrienden en vriendinnen mee die ook vogels hebben of willen gaan houden. Ook al zijn ze geen lid van de vereniging.

De vereniging die de jeugddistrictsdag mede wilt organiseren is v.v. “Spijkenisse”.
De jeugddistrictsdag wordt (waarschijnlijk) gehouden op zaterdag 9 oktober (onder
voorbehoud) in hun verenigingsgebouw.
Het adres:

Clubgebouw van v.v. Spijkenisse
Maaswijkweg 10, 3203 LG te Spijkenisse

De opzet van de organisatie is in grote lijnen als volgt neer gezet:
* Deelname voor ALLE JEUGDLEDEN uit het District Zuid-Holland;
* 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 de middag om 16.00 / 16.30 uur af te sluiten;
* Er kan worden gespeeld in 3 groepen, te weten:
1. Kleur- en postuurkanarie;
2. Tropen;
3. 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 28 september a.s.
Het regelement en het inschrijfformulier voor deze show wordt door het bondsbureau van
de N.B.v.V. naar alle jeugdleden van Zuid-Holland verstuurd.
Namens de Jeugdcommissie.

Je mag het inschrijfformulier opsturen of mailen:
piethagenaars@outlook.com
Vragen: 06-10474218
District Zuid-Holland september 2021
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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 districtsbestuur.
Hierdoor voorkomen we fouten bij het verzenden van alle correspondentie.
Geeft het door via de website

www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
Alvast bedankt!

Aanvraag jubileum
spelden
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 manier 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.

District Zuid-Holland september 2021
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VERENIGINGSLIJST
DISTRICT ZUID-HOLLAND
Bijgewerkt t/m : 21-08-2021
Code Naam Vereniging
Rayon Naam secretaris
615
4
A08
3
A20

Plaats Vereniging

Website

Tel.nr.

E-mailadres

v.v. Kanaria

Rotterdam

C.B. Diepstraten a.i.

06-14124493

v.v. De Vogelvrienden

Ammerstol Bergambacht Eo http://www.vogelvriendenbergambacht.nl

Spelt. W A

0348-551991

cbdiepstraten@gmail.com
wa.spelt@telfort.nl

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

Kuipers W.

06-23035578

secretaris@vogelmarkt.nl

v.v. De Vogelvriend

Berkel En Rodenrijs

http://www.de-vogelvriend.nl

Leeuwenstein. A

06-13446566

a.leeuwenstein1947@kpnmail.nl

v.v. De Voliere

Dordrecht

http://www.vogelverenigingdevoliere.nl

Noort. D van

06-39779880

d.vannoort002@gmail.com

v.v. De Rode Kardinaal

Delft 2

http://www.derodekardinaal.nl

Cenin. J J M

015-8898899

hans@ziggo.nl

v.v. Midden Holland

Gouda/Reewijk

Hordijk T

0182-537939

1e. Flakkeese vogelver.

Middelharnis

Veer A. v/d

06-41495288

v.v. De Edelzanger

Groot Ammers

Graaf T. v/d

06-20515096

v.v. Gorinchem E.O.

Gorinchem

Meiden S. v/d

06-30404464

v.v. De Goudvink

Gouderak

Twigt G.J.

06-10451226

mactwigt@wxs.nl

v.v. Luscinia

Den Haag 1

http://www.vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl

G.J. Stoop

070-3461831

g.j.stoop@hetnet.nl

v.v. De Kleurkanarie

Den Haag 2

Y. Hoogduin

06-41366780

1
B18
2
D05
5
D18
2
G03
3
G05
4
G16
5
G29
5
G32
3
H01
2
H02
2
H18

vogeldijk@gmail.com
secretaris@efvv.nl
tvdgraaf@live.nl
samanthavandermeiden@planet.nl / bvandekuil@planet.nl

yhoogduin@gmail.com

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

Letterie A.W.

06-11855587

secretaris@de-vogelvriend-Hellevoetsluis.com

v.v. De Nachtegaal

Heerjansdam

http://www.denachtegaalhjd.nl

Rotgers. W

06-53140321

info@denachtegaalhjd.nl

v.v. De Kanarievogel

Katwijk

http://www.kanarievogel.nl

Hagenaars. P C

06-10474218

piethagenaars@outlook.com

v.v. Vogelvrienden

Krimpen A/D IJssel

Linden A. v/d

06-42242209

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

v.v. De Vogelvriend

Leerdam

http://www.devogelvriendL16.nl

Kleijn H.

06-41468514

klei4007@planet.nl

4
H79
5
K01
1
K04
3

L16
3
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vogelvriendenkrimpen@gmail.com

21

Code

Naam Vereniging

Rayon Naam secretaris
M17

Plaats Vereniging

Website

Tel.Nr.

E-mailadres

v.v. Maaslandse Vogelver.

Maasland

Ponte M.

06-51971127

v.v. De Kolibrie

Nieuwkoop

Stoof G.

06-51857088

vogelverenigingnieuwkoop@hotmail.com

v.v. De Leeuwerik

Nieuw Lekkerland

https://vvdeleeuwerik.jimdo.com/

Lubach. G

0184-683020

g.lubach@hetnet.nl

v.v. De Kolibri

Noordwijkerhout

http://www.dekolibi.com

Ooms. A A

06-44048090

arno.ooms@gmail.com

v.v. De Nachtegaal

Nootdorp

Helm. A van der

015-3107062

v.v. Het Sijsje

Nieuwveen

1

Verdegaal Th.M.

06-30982184

O18

v.v. De Siervogel

Oostvoorne

Berg K. v/d

0181-485570

v.v. De Putter

Ouddorp

Westdijk A.

0187-682282

v.v. De Putter

Puttershoek

Kooistra H.

06-10252509

hanskooistra1@hotmail.com

v.v. De Diamantvink

Roelofarendsveen

http://www.diamantvink.nl

Droogh. B

06-46265890

secretaris@diamantvink.nl

v.v. Aves Domestica

Rijswijk

http://www.avesdomestica.nl

Caaij T. van der

06-52672127

t.vandercaaij@gmail.com

v.v. Rijnmond

Rotterdam 5

http://www.vogelvereniging-rijnmond.nl

Veerman de Waard A.M.

06-22456417

mdewaard47@hotmail.com / t.simons@wxs.nl

v.v. Witroka

Ridderkerk

http://www.witrokaridderkerk.nl

Tholenaar M.

06-49862334

marcelcindy@hotmail.com

v.v. Vogels en Vriendschap

Rotterdam

Simons K.

06-52832266

vogelsenvriendschap@gmail.com

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

Schild. A

06-23069162

S06

v.v. Spijkenisse E.O.

Spijkenisse 1

4

Kweekel- Bie C. v/d

010-5019844

secretaris@vogelvereniging-spijkenisse.nl

v.v. Icarus

Vlaardingen

http://www.vogelvereniging-icarus.nl

Gelder E. de

06-18378713

vogelverening.icarus@hetnet.nl

Vogelvereniging Westland

Westland Naaldwijk

http://www.vogelverenigingwestland.nl

Wubben E.

06-10532513

edwubben@caiway.net

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

Streefkerk. C J

0182-616257

secretaris@vogelvriendenwaddinxveen.nl

v.v. Vogelvrienden

Zoetermeer

http://www.vogelverenigingdevogelvriend.nl

H. Hazebroek

06-22110202

henkhazebroek1947@gmail.com

v.v. Ons genoegen

Zwijndrecht

http://www.vvonsgenoegenzwijndrecht.nl

Stormezand. R

06-21492216

v.v.ons.genoegen@live.nl

v.v. Zang en Kleur

Zevenhuizen

http://www.zangenkleur.nl

Bakker A

06-27072564

secretariszangenkleur@gmail.com

2
N14
1
N15
5
N16
1
N25
2
N41

4
O21
4
P07
4
R14
1
R17
2
R35
6
R40
5
R45
6
S01

5

V04
2
W03
2
W06

3
Z01
1
Z04
5
Z25
3
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marcelponte@hotmail.com

vvdenachtegaalnootdorp@hotmail.com
d.verdegaal@hetnet.nl
kvandenberg2@upcmail.nl
a.westdijk@zonnet.nl

a.schild74@chello.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
District Zuid-Holland september 2021
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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

District Zuid-Holland september 2021
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